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Kânitz A. 26. 38. 

Lacritianu G. 47. — Lacsny ]. 47. — Lappa crispa 40. — Lâszlo G. 47. — 
Lattyăk S, 90. — Leister H. 47. — Lengyel G. 48. — Le ont op o diurn alpi- 
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pumila 68, 85; silvestris 66 et sequ., 85; silvestris var. hortulana 67, 85. •— M ar ru¬ 
bin m remotum 17; peregrinum x vulgare 17. — Mărunteanu Sfinx Gr. 73. — 
Mazîlu-Buzău Şt. 90. — Melampyrum Bihariense 19; nemorosum 19, 87; nemo- 
vosum subsp. M, romanicum 19, 55; subalpinum 19. — Meii ca ciliata var. flavescens 
8; flavescens 8. — Mere primite dela străini, indigene 81-83; soiuri străine 83-84; 
străbune române 73-81. — Moevckia Flotowiana 6. —- Molendoa Sendtneriana 
45. — Moinar F. 72; VanMons 69; — Motăa C. 48; — Muntean L 2. — 
Munte anu A. 55, 93. — Mus cari botryoides var. transylvanicum 10. Mutafiune 
69. — Muzeul botanic 25-37; propriuzis 35. — Myxomicetes 43. 

Nagy E. 72. — Nasturiium Bastard 51. — Negreala grânelor 55. — Noir 
des bles 55. — Numărul plantelor de herbar 33. — Nyârâdy F. 2, 34, 39, 48. 

Odontites serotina 18. — Olănescu D. 72. — Olaru D. 34, 55. — Om- 
p halo des scorpioides 49. — O nosma batanieum 17; stellulatum var. banaticum 17; 
Tauficum var. viride 17; viride 17. — Orchidaceae 48. — Orchis Gennarii 48. — 
O mit ho galum Boucheanum 49; Skorpili 9. — Orobanche 45; cumana 45. — 
Oroveanu T. 90. — Ovthantha Iuţea 18. 

Paliis M. 48. — Pandorina morum 3. — P an|u Z. C. 35, 44, 48, 49, 72. — 
Pater B. 26, 48, 90. — Pax F. 49. — Peplis Portula f. limosa 15. — Peterfi M. 
2, 27, 38, 49, 55, 56, 89, 90, 92, 94. — Petresco C. 49. — Petre seu C. 49, 91. —■ 
Petrosimonia triandra 10. — Phaseolus vulgaris 3. — Phelipea ramosa 54.— 
Phyteuma orbiculare ssp. flexuosum 21. — Piloselloideae 59, 62. — Pinus 
Cembra 91. — Pir ol a umbellata 59, 62. — Planta g o lanceolata 20; Schwarzen- 
bergiana f. macvophylla et f. microphylla 19; sibirica 19, 20. — Plante medicinale 42, 
43, 44, 48. — Plinius 70. —Poa nemoralis var. tenella 8. —- Polycnemum trian- 
drum 10. — Polygala hospita 15; sibirica 53, 93. — Polygonum aviculare 4. — 
Pom o ide e 64. — P o p E. 2, 27, 38. — Pop I. 2. — Popea N. 50. — Popescu C. 
I. 50, 52, 91, 93. — Popescu Şt. 91. — Poppov Th. 50. — Pop o viei Al. El. 91. — 
Porcius Florian 2, 39, 40, 55, 57-63. — Potentilla 46, 59, 62: tuberosa 40; 
Wolffiana 40. — Pottia 53. — Preissecker K. 50. — Prişcu M. 2, 27, 38. — 
Procopianu P. 44. — Prodan }. 2, 35, 50, 51, 56, 91. — Pyrus dasyphylla 65; Ma¬ 
lus 64; pruni folia 65; pumila 65; silvestris 65. — Publicaţiile Muzeului. — Puccinia 
Absinthii 4: Helianthi 4; Polygoni. — P ulm o nari a sp. 47, 49; Landoziana 17; 
officinalis x vubva 17. — Puşcariu V. 51. 
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ăuercus aurea 10; lanuginosa 10; Simonkaiana 53. 

R aco vilă E. 34, 39. — Rad lan Şt. 51, 91. — Ranunculus binaîus 51; 
illyricus 13; pedatus 13. — R ap a ies R. 51. — Reinhardt L. 65. 85. — Rhodo- 
dendron myrtifolium 42. — Richter A. 26, 35, 39. — Rorner J. 39, 40, 51, 57, 
60. — Ronniger K. 51. — Roriade 51, 9!. —■ Rozacee 64. —Rus3 E. 51. — Ru- 
mex 41; pseudonatronatus 41. — Rup pi a vostellata var. obliqua 7. — Ruta sua- 
veolens 14. 

Săftoiu J. 51. — Salix babylonica 59, 62; daphnoides 58, 62; sepulcvalis 59, 
62. — Salvia nutans 18. — Samb ucus nigra 20. — Sandu-Aldea C. 51. — 
Saponaria bellidifolia 12, 40, 42. — Săvulescu Tr. 51, 93. — Scabiosa transsilva- 
nica 20. — Schiffner V.51. — Schiller 51, 35.— Scutetlaria altîssima 18. — Se- 
dum glaucum var. glanduloso-pubescens 13. — 3enecillis sibirica 59, 62. -Sene- 
cio savracenicus 5. — Ses Ier ia Heufleviana 8. — Si lene gallica 11; petraea 11. — 
Si mi o nes cu J. 52. — Şine ai Gh. 88. — Sium lăncifolium 53. — Societas Na- 
hirae Curiosorum Cibiniensis 2. — S oî a col u Th. 52, 94. — Sorbus dacica 13. — 
Spartium radiatum 13. — Sphaerotheca mors-uvae 51. —- Sphag num cymbi- 
folium var. fuscestens 7; recurvum var. maius 6. — Sta mat în M. 52. — Stanciu 
V. 52. — Stan FI. 27. — Statice Gmelini 3; tatarica 15. — Ştefănescu Aî. 91. — 
Ştefănescu D. J. 91. — Szilâgyi ]• 72. — Suaeda maritima 10, 11. — Siidhof H. 
52. — Syringa Jdzsikaea 46. 

Telekia speciosa 5, 21. — Teodora D. M. 91. —T h alici vum 35. — The o- 
dorescu E. M. C. 52. — Tiessenhausen M. von, 94. — Topitz A. 52. — Tor- 
dai Gh. 92. — Tragopogon 89. — Tuzson J. 52, 53, 91. 

Ungar K. 35, 53, 91. — Uvedinees 43. — Uvedo appendiculata 3; Campa- 
nulae 4; Fabae 3; populina var. betulina 4. — Uromyces appendiculatus 3; Fabae 
3; Polygoni 4. — Utilizarea herbaruitti 35. 

Varro 70. — Vevbascum sp. 52. — [Zero ni ca spicata subsp. Pvodani 44. — 
Vevrucarien 54. — Vicia Faba 3. — Viola JooiB9. — Vizitatorii Muzeului 36. — 
Vlădescu M. 54, 94. 

Wagner ]. 53.— Watdsteinia sibirica 59, 40, 45.— Warnstorf C. 53 — 
Wettstein 35. — Woiff G. 39, 40. — WoJff ]. 39, 40, 55, 56, 88. — Woodsia 
glabella 44. 

Zahareami M. 53. — Zaharia Gh. Z. 53. — Zaharia G. 53. — Zea Msys- 
41. — Zmuda A. ]. 53. — Zoocecidies 42, 43. — Zottu G. 56. — Zsâk Z. 35 
54. — Zschake II. 54. 
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Collaboratores hiajtis centârfâe: 

AL Borza (Cluj), I. Grinţescu «(Cluj), G:Pe>G^iftţesca (Bu¬ 

cureşti), M. Guşuleac (Cernăuţi), C. Gurtler (Cluj), f M. Fuss 

(Sibiiu) cornm. SoeietasJHaiurae Guriosorum-Cibiniensis, L. Mari-1 

tean (Turda), I. E. Nyărâdy (Târgu-Mureş), M. Peterfi (Cluj), E. 

Pop (Cluj), I.Pop (Blaj), f FI. Porcius (Rodna-veche), M. Prişcu. 

(Cluj), I. Prddan (Cluj). M. Dimonie (Caracal) 

Plantae sine indicatione speciali, a prof. F\ 1. Borza et a 

cust. M. Peterfi sunt determinatae. 

Centuria I. anno 1921, die 25 mensis Martis in lucem prodiit. 
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L Paxidorina morum (Miiii.) Bory n 

Encycl. meth. (1824), fide Rabenhorst FI. eur. alg. aquae dulcis et submar. 
111. p. 99 (1868). 

Transsilvania, distr. Gojoena. in iaca harfcTtiotanici novi universitatis 
Clujiensis. — 28 Sept. 1920. 

leg. M. Prişcu, 
det. I. Grinţescu. 

2. Erysiphe Polygoni DC. 

FI. franj!. II. p. 273 (1805). ,, 
Transsilvania, di'str. Turda-Arieş. In foliis Statices Gmelini in desertls 

salsis ad oppidum Turda. — 20 Iun. 1920. 

legi AE Borza et L Gri n ţ eseu, 
- " . rx -s t% GFinţescii. 

3. Uromyces appendiculatus (Pers.) Link. — II—111. 

, in Observ. 11. p. 28 (1816). 
Uredo appendiculata Pers. Obs. mycol. I. in tisteri Ann. d. Botan. 
XV. p. 17 (1796). 

Transsilvania, distr. Gojocna. Injfoliisr Bhaseali vulgaris prope Cluj, 
Alt. cea 350 m. s. m. — 8 Sept. 1920. 

n.ţ.. n r v f i leg. M. Peterfi 

4. Uromyces Fabae (Pers.) De Bary — II—III. 

in Ann. Scienc. Nat. Ser. IV. p. 72. tab. XX (1863). 
'^UredadFabae Pers. in RoemOTPMagazin T. p. 93 (1794). 

Transsilvania, distr. Cojocna. In foliis Fabae vulgaris (Viciae Fabae) 
prope oppfdtim^Cluj. Alt. cea 380 m;5î m. 8 Sept. 1920. 

1 o> ’ leş. Mf Peterfi 
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5. Uromyces Folygoni (Pers.) Fuck- — II—III. 

in Symb. mycol. p. 64 (1869). 
Puccinia Polygoni Pers. Disp. meth. fungor. p. 39 (1797). 

Transsilvania, distr. Cojocna. In foliis caulibusque PoI>goni aviculari 

prope oppidum Cluj. Rit. cca 350 m. s. m. — 22 Rug. 1918. 

leg. M. Peterfi 

6. Puccinia AbsintMi z)C. -iî. 

Encycl. VIII. p. 245 (1808). 
Transsilvania, distr. Cojocpa. In foliis..vivis Ritemisiae Rbsinthii prope , 

oppidum Cluj. Rit. cca 300 m. s. m. — 18 lui. 1920. r„M 

leg. Rl. Borza, I. Grinţescu 

et M. Peterfi 

7. Puccinia Meiianthi Schw. — II—III. 

Syn. Fung. Car. p. 73 (1822). 

Transsilvania, distr. Cojocna; Jn foliis .Heiişnthinannui prope oppidum 

Cluj. Rit. cca 380 m. s. m. — 8 Sept. 1920. . , n>n 

leg. M. Peterfi 

8. Melampsoridium betulinum (Pers.) Kleb. 

in Zeitschr. f. Pflanzenkrankheiten IX. p. 22 (1899). 

Uredo p o p u I i n a var. • & et u li n a ftenss ?Sy n;> Fung. p. '219 (1801). 

Transsilvania, distr. Turda-Rrieş. In foliis Betulae verrdcosae ad pa- 

gum Sălicea. Rit. cca 600 > m. rrM --v27 Sept. 1920. 

leg, Rl. Borza et M. Peterfi 

9. Coleosporium Campanulae (Petsj Lşv. 

in Rnn. Scienc: Nat. III? ser. 'Vili. p. Î373 (Îf847). 

Uredo Campanulae Pers. Syn. Fung.' p. 217 (1801). 



f. sp. Campanulae rapunculoidis 

in Iahrb. d. Hamburg. Wissensch. Rnst. XX. p. 25. (1902). 

Transsilvania, distr. Cojocna. In foliis Campanulae rapunculoidis prope 

oppidum Cluj. Rit. cca. 350 m. s. m. — 12 Sept. 1920. 

leg. M. Peterfi 

10. Ooleospormm Senecionis Pr¬ 

in Summa Veg. Scand. p. 512 (1849). 

Transsilvania, distr. Cojocna. In foliis Senecionis sarracenici ad pagum 

Rpahidă. Rit. cca 370 m. s. m. — 11 Sept. 1918. 
leg. M. Peterfi 

11a. Coleosporium Telekiae Thnem. 

n Fungi austr. no. 850 (1873) et in Oesterr. botan. Zeitschr. 

XXVI. p. 21. (1876). 

Transsilvania distr. Bistriţa—Năsăud. In foliis Telekiae speciosae prope 

Valea-Vinului. Rit. cca 900 m. s. m. — 11 Rug. 1920. 

leg. M. Peterfi 

11 b. Coleosporium Telekiae ihmm. 

in Fungi austr. no. 850 (1873) et in Oesterr. botan. Zeitschr. 

XXVI. p. 21 (1876). 

Transsilvania, distr. Cojocna. In foliis Telekiae speciosae in horto 

botanico universitatis Cluj. Rit. cca 350 m. s. m. — 6 Oct. 1920. 

leg. M. Peterfi 

12. Lycoperdon gemmatum Batsch 

Elench. Fung. I. p. 147 (1783). 

Transsilvania, dist. Cojocna. In iocis graminosis silvae „Făget" prope 

oppidum Cluj, solo alluvio. Rit* cca 400 m. s. m. — 12 Sept. 1920. 

leg. M. Peterfi 

13. Geaster fimbriatus Fr. 

Syst. Mycol. III. p. 16 <1829). 
Transsilvania, distr. Cojocna. Cluj: ad terram siccam in silvula ace- 

roşa territorii horti botanici novi? solo arenoso. Rit. cca 360 m. s. ml — 

18 Rug. 192Q. 
leg. Rl. Borza 
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%\ , 14k B&eomyces byssoides (L.) Schaer. 

Enum. p. 183 (1853). 

Lichen byssoides L. Mant. I. p. 133 (1767). 

Transsilvania, distr. Cojocna. In terra argillosa-arenosa in silva „Făget" 

prope oppidum Cluj. Rit. cca 600 m. s. m. — 27 Sept. 1920. 

leg. RL Borza, M. Peterfi 

et M. Prişcu 

15. Aneura mnltifida (L.) Dum. 

Comm. bot. p. 115 (1823). 

Jungermannia multifida L. Sp. pl. ed. II. p, 1602 (1762). 

st. 

Transsilvania, distr. Cojocna. Rd terram muscosam in silva „Făget" 

propo eppidum Cluj, solo arenoso. Rit. cca 500 m._s. m.—27 Sept. 1920. 

leg. RI. Borza et M. Peterfi. 

' 16. Moerckia Flotowiana (Nees) Sckiffn. 

in Oesterr. botan. Zeitschr. LI. p, 41 (1901). 

Cordaea Flotowiana Nees. in Flora II. p. 401 (1833). 

st. et £ 

Transsilvania, distr. Cojocna. In ripis turfosis inter radices Phragmitis 

et Rspidii Theîypteridis ad lacum „Tău Rotund"- prope Rpahidă. Rit. 370 

m. s. m. — 25 Maj. 1916. 
leg. M. Peterfi 

17- SSoerekia Blyttii (Moerch) Brockm. 

in Rrchiv d. Ver. d. Freunde d. Naturgesch. Mecklenburgs XVII. p, 190 (1863). 

Jungermannia Blyttji Maerch FI. Danica 12. fasc. 34. p. 4 (1830). 

st. et $ 

Transsilvania, distr. Bistriţa-Năsăud. Rd terram humidam glareosam 

supra lacum „Laia“ sub montem „Ineu" prope Valea-Vinului, solo grani- 

tico. Rit. cca. 1920 m. s. m. — 13 Rug. 1918. 
leg. M. Peterfi 

ÎS. Sphagmxm rectirvum P. Beauv. 

Prodr. p. 88 (1805). 
var. maius"Aongstr. 

paud Warnst. in Die europ. Torfm. p. 65 (1881). 

Transsilvania, distr. Turda-Arieş. In sphagneto prope pagum Sălişte. 

Rit. cca 600 m. s. m. — 27 Sept. 1920. 

leg. Rl. „Borza et M. Peterfi 
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lâ. Spkagmim 

Hannov. Magaz. p. 235 (1780). 

var. fuscescens Warnst. 
Die,europ. Torfm. p. 135 (1881). 

Transsiivania, distr. Turda-Arieş. in sphagneto prope pagum Sălişte. 
Alt. cca 600 m. s. m. — 27 Sept. 1920. 

leg. Al, Borza et M. Peterfi 

■ • 

20. CMnclidotns ^aqnaticra (Jacq.) Br. eur. 

Fasc. 16. Monogr. p. 8 t. 1. (1842). 

Hypnum aquaticum Jacq. FI. austr. îcon. III. p. 48 t. 290 (1775). 

Biharia, distr. Bihor. Ad saxa in rivulo ad Peştera Vadului prope Iad, 

solo calcareo. Alt. cea 570 m. s. m. — 11 Iul. 1920. 

leg. Al. Borza et E. Pop 

' \ ' . \ ] \ } 

.21. Ceterach. 'offioinarnm wuid 

Sp. pl, V. p. 136 (1819). 

Biharia, distr. Bihor. Th rupibus ad „Peştera Vadului" prope Iad, solo 

calcareo. Alt. cca 570 m. s. m. — 12 Iul. 1920. 

leg. AL Borza et E. Pop 

22. Rnppia rostellata- Koch 

\n Rchb. Ic. pl. crit. II. p. 66 t. CLXX1V. fig. 306 (1824). 

var. obliqua (Schur) A: a. G. 

Syn. I. p. 357 (1897). 

R. obliqua Schur ap*ud Griseb, u. Schenk It. hung. in Wiegm. u. Erichs 

Arch. XVIII p. 355 (1852). 

Transsiivania, distr. Turda-Arieş. In stagnis salsis ad balneas urbis. 

Turda. —. 19 Aug. 1920. 
leg. Al. Borza et I. Grinţescu 

23. Âveaa^ decora Janka f 

in Termeszetr. Fuz. VIII. p. 28 (1884). 

Transsiivania, distr. Turda-Arieş. In rupestribus calcareis fissurae 

„Cheia Turzii" ad oppidum Turda, Alt. cca 450 m. s. m. — 30 Maj. 1918. 

leg. M. Peterfi 
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24. Sesleria Heufleriana Schur 

in Verh. Siebenb. Ver. VII. p. 203 (1856). 

Transsilvania, distr. Cojocna. In collibus fruticosis ad pagum Fene 

şul-săsesc prope Cluj; solo calcareo. Alt; cca 420 m. s. m. —18 Mai. 1918. 

leg. M. P eter fi 

25. Melica flavescens (Schur) Simk. 

Enum. Fi. Transs. p. 577 (1886). • 

Melica cili a ta var. flavescens Schur Enum. fl. Transs. p. 764 (1866). 

Transsilvania, distr. Hunedoara. In graminosis iapidosis siccis montis 

„Cetate" prope oppidum Deva, solo trachytico. Alt. 250—300 m. s. m. — 

10 Iun. 1920. 
leg. M. Peterfi 

26. Foa nemoralte L. 

Sp. pl. ed. 1. p. 69 (1753). 

var. tennella Reichh. 

Icones fl. Germ. et Helv. I. tab. LXXXVI fig. 1639. (T834). 

Transsilvania, distr. Hunedoara. Ad margines 'silvarum in umbrosis 

montis „Cetate" prope oppidum Deva* solo trâchytico. Alt. cca 300 m. s. 

m. — 10 Iun. 1920. 
leg. M. Peterfi 

27. Diplachne serotina (Q Lk. 

Hort. Berol 1. p. 155 (1827). 

Festuca serotina L. Sp; ph ed. II. p. 111 (1762). 

Transsilvania, distr. Târnava-mică. In declivibus apricis herbosis, ver- 

sus rneridiem expositis inter pagos Proştea mare şr^Proştea mică solo ar- 

gilloso. Alt. 290—300 m. s. m. — 23 Aug. 1911. 

• leg. E. 1. Nyârâdy 

28. Atropis distans (L). Griseb. 

in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 388 (1853). 

Poa distans L. Mant. I. p. 32. (1767). 

var# î[mosa Schur 

Enum. pl. Transs. p. 779 (1866). 

Transsilvania, distr. Hunedoara. In limosis subsalsis sub montem „Ce¬ 

tate,, ad „Izvorul sărat" prope oppidum Deva, solo-argilîoso. Alt. cca 180 

m. s. m. — 12 Iun. 1918. 
leg. M. Peterfi 



30. Festuoa Porcii Haek, 

in Bot. Centralbl. VIII (1881) p. 407. 

Transsilvania, distr. Bistriţa Năsăud. In dedivibus graminosis etsaxosis 

montis Corongişul-mare, solo caic. Alt. cca 1800 m. s. m. —■- 17 Aug. 1918. 

leg. E. I. Nyârâdy 

30. Eriophoram Scheuohzeri Hoppc 

Botan. Taschenb. p. 104 (1800). 

Transsilvania, distr. Bistriţa-Năsăud. In paludosis ad lacum „Lala“ 

sub montem „Inau“ prope Valea-Vinuiui, solo granitico. Alt. cca 1900 m. 

s. m. — 9 Aug. 1918. 
leg. M. Peterfi 

31. Carex l&gopina Wahienb. 

in Vet. Ak. HandI. Stockholm p. 145 (1803). 

Transsilvania, distr. Bistriţa-Năsăud. In turfosis paludosis ad lacurn 

„La!a“ sub montem „Ineu“ prope Valea-Vinului, solo granitico. Alt. cca 

1900 m. s. m. — 9 flug. 1918. leg M Peterfi 

32. Carez Buekil Wimm. 

in 29. Bericht. Schles. Qes. f. 1851 p. 83 (1851). 

Transsilvania, distr. Cojocna, in pratis paludosis prope oppidum Cluj, 

solo alluvio. Alt. cca 360 m, s. m. — Apr. et Maj. 1920. 

leg. et det. I. Prodan 

33, Bulbocodium versieolor (Ker-Gawl.) Spreng. 

Syst. veg. II. p. 40 (1825). 

Colchicum versicolor Ker-Gawl. Bot. Reg. t. 571 (1821). 

Transsilvania, distr. Cojocna. in graminosis montanis „La Fânaţe“; 

prope oppidum Cluj, solo argîiloso-margaceo. Alt. cca 450 m. s. m. —- 28 

Mart. 1920. leg. Al. Borza, I. Grinţescu, E. Pop 

34. Ornithogalum Skorpili Velen. 

FI. bulg. p. 550 (1891). 

Muntenia, distr. Ialomiţa. In silva „Slobozanca" ad pagum Slobozia. 

Alt cca 60 m. s. m. —■ 13 Apr. 1920. 
leg. et det. G. P. Grinţescu 

Plurima exemplaria foliis 3*5—*5 mm. latis et corymbo 5—8 floro a diag- 

nosi discrepant. ftdn. fli. Borza 
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35. Mu^oâri botryoides (L) Mill. 

Gard. Dict. ed. 8. no 1. (1768). 

Hyacinthus botryoides L. Sp. pl. ed. 1. 318 (1753). 

var. transsilvanicum (Schur) Aschers. et Gr debit. 

Synops. d. mltteleurop. Flora III. p. 273 (1905—1907J. 

Muscari tran ssil vanicu m Schur. in Verh. Siebenb. Ver. IV. p. 76 (1853). 

Transsilvania, distr. Cojocna. In pratis montanis „La Fânafe" prope 

oppidum Cluj, solo alluvio. Alt. cca 400 m. s. m. — 18 Apr. 1920. 

leg. M. Peterfi 

36. Quercus aurea Wierzb. 

in Rchb. Fi. exs. no 1514 (^1839); Flora X. p. 365 (1840) solum nomen 

Simk. Querc. et querc. Hung. p. 25 (1890). 

Transsilvania, distr. Cojocna. In silvis „Făget" prope oppidum Cluj 

solo alluvio. Alt, cca 400 m. s. m.— 12 Sept. 1920. 

leg. Al. Borza et M. Peterfi 

37. Quercus lanuginosa Lam. 

FI. Franp. II. p. 209 (1778). 

Transsilvania, distr. Cojocna. In silvis „Hoia“ prope oppidum Cluj, 

solo argilloso-margaceo. Alt. cca 420 m. s. m. — 10 Sept. 1920. 

leg. Al. Borza et M. Peterfi 

38. Petrosimonia Mandra (Pali). Simk. 

Enum. fi. Transs. p. 466 (1886). 

Polycnemum triandrum Pali. Reise I. p. 483 (1771). 

Transsilvania, distr. Turda-Arieş. In desertis salsis ad oppidum Turda. 

Alt. 350 m. s. m. — 16 Iun. 1920. 
leg. Al. Borza et L. Muntean 

39. Suaeda maritima (Q Dumort. 

FI. belg. p. 22 (1827). 

Chenopodium m a r i ti m u m. L. sp. pl. ed. II. p. 321 (1762). 

Transsilvania, distr. Turda-Arieş. Ad margines stagnorum salsorum 

penes urbem Turda, solo argilloso. Alt. cca 350 m. s. m. — 17 Iul. 1920. 

leg. Al. Borza et 1. G rin {eseu 



If 

39 b) Suaeda maritima (L.) Dumort. 

Transsilvania, distr. Alba-inferioară. Soio salso ad oppidum Ocna-Si- 

biiului. Alt. cea 350 m. s. m. — 10 Oct 1882. 

leg. f M. F u s s 

comm. Societas naturae curiosorum 

Transsilvanica Cibiniensis. 

40. Cerastium banaticum (Rock.) Heaff. 

Enum. pl. Banat, in Verh. Zool. bot. Qes. VIII p. 77. (1858) 

Cerastium grandiflorum b. banaticum Roch. PI. Ban. rar. p. 33. 

t. II. f. 6. (1828). 

Banatus, distr. Caraş Severin. In rupibus calcareis fissurae montis 

„Prolaz“ dictae ad Pecienecica infra thermas Băile Herculane. Alt. cca 

300 m. s. m. Loco classico. — 18 Maj. 1920. 
leg. Al. Borza 

41. Silene gallica L. 

Sp. pi. ed. I. p. 595 (1753). 

Transsilvania, distr. Turda-Arieş. Inter segetes ad pagum montanum 

Belioara (Poşaga-de-sus), solo schistoso. Alt 950 m. s. m. — 26 Iul. 1920. 

leg. Ai. Borza 

42. Silene petraea w. et /(. 

Descr. et ic. pl. rar. Hung. 11. p. 178, t. 164 (1803). 

Banatus, distr. Caraş-Severin. In fissuris rupium calc. „Pro'az“ ad 

pagum Pecienecica infra thermas Băile-Hercuiane. Loco classico. Alt. 3{)0 

m. s. m. — 18 Maj. 1920. 
leg. Al. Borza 

43. Dianthus gigantens D’Urv. 

Enum. plant. in Oriente lect. p. 45 (1822). 
Transsilvania, distr. Hunedoara. In graminosis lapidosis montis „Ce- 

ţate“ prope oppidum Deva, solo trachytico. Alt 250 m. s. m. — 9 Iun. 1920. 

Jeg. M. Peterfj 
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44. Bianthus înlii-Wolffîi Pet. 

(D. spiculifolius x saxigenus) 

in Magy. Botan. Lapok. XV p. 19. tab. 111. (1916). 
var. aemuhis Pet. 1. c. p. 19—20. 

Transsiivania distr. Cojocna. Cluj, culta in horto botanico e planţis ori- 
ginalibus in „Cheia Turzii“ lectis. Rit. cca 350 m. s. m. — 20—26Maj. 1918. 

leg. M. Peterfi et C. Gurtler 

45. Bianthus Simonkaiaxms Pet. 

in Msgy. Bot. Lap. XV (1916) p. 14. 

Transsiivania, distr. Turda-Rrieş. In rupibus calcareis „Cheia Belioarii" 
dictis ad pagum Poşaga-de-sus. Locus classicus. Rit. cca 500 m. s. m. — 
27 Iul 1920. 

leg. Rl. Borza 

46. Sapomaria bellidifolia Smith. 

Spicil. botan. 1. p. 5 (1791). 

Transsiivania, distr. Turda-Rrieş. In rupibus calcareis meridionalibus 
mtis „Muntele Belioarei“ ad pagum Poşaga-de-sus. Rit. 1300 m. s. m. 
— 27 Iul. 1920. 

leg. Rl. Borza 

47. Adonis hyforida Wolff 

(R. supervernalis x Wolgensis). 

in Verh. sieb. Ver. Vili. p. (1857); Simk. în Magy. Novenyt. Lapok. 11. p. 
146 (1878). 

Transsiivania, distr. Cojocna. In pratss montanis „La Fânaţea prope 
oppidum Cluj inter parentes, solo argilloso-margaceo. Rit. cca 450 m. s. 
m, — 7 Rpr. 1920. 

leg. Rl. Borza et E. Pop 

48. Adonis Wolgensis Stev. 

in DC. Syst. I. p. 545 (1818). 

Transsiivania, distr. Cojocna, In pratis montanis „La Fânaţe“ prope 
oppidum Cluj, solo argilloso-margaceo. Rit. cca 450 m. s. m. — 7 Rpr. 1920. 

leg. Rl. B or z a et E. Pop 
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49. Raiiunculus pedatus w, et K. 

Descr. et ic. pi. rar. Hung. II. p. 112. t. 108 (1805 recte 1802). 
Transsiivania, distr. Turda-Arieş. In pratis subsaisis ad balneas oppidi 

Turda, solo argilioso et petroso. Alt. cca 350 m. s. rn, — 18 Apr. 1920. 

leg. Al. Borza 

§©s Banunculus illjricus L. 

Sp. pl. ed. 1. p. 776 (1753). 
Oltenia, distr. Romanaţt Ad margines silvae „Grinduri" et loco „La 

Tir" ad pagum Celari, penes oppidum Caracal, copiose. Solo arenoso. Alt. 
40—50 m. s. m. — 20 Mai. 1920. 

leg. M, Dim onie 

SI. Seduşi! giaiieim w: et i(. 

Descr. et. ic. pi. rar. Hung. ii. p. 198 tab. 181 (1805 rect. 1804J. 
var. glanduloso-pubescens Feicht. 

in Akad. Koziem. IX. p. 91-92 (1873). 
Transsiivania, distr. Hunedoara, in apricis petroris montis „Cetate" 

prope oppidum Deva, soio trachitico. Alt. cca 350 m. s. m. 10 Iun. 1920. 

leg. M. Peterfi 

52. Cotoeeaster inîegerrimus Medic. 

Gesch. Bot. p. 85 (1793). 
Transsiivania, distr. Hunedoara, fn rupestribus trachyticis montis 

„Cetate" prope oppidum Deva. Alt. cca 350 m. s. m. 10 Iun. 1920. 

leg. M. Peterfi 

53. Sorbus daeica Borb. 

Ost. Bot. Zeitschr. XXXVII (1887). p. 404; Jâvorka in Bot Koziem. XIV 
(1915). p. 98. 

Transsiivania, distr. Turda—Arieş. Ad margines silvarum în rupibus 
calcareis „Feredeu" dictis penes vicum Poşaga-de-sus. Alt, cca 450 m, s. m, 
7 Maj. 1920. 

leg. AL Borza 

54. denista radiata (L.) Scop. 

FI. Cam. II. 61 (1772). 
Spartîum radîatum L. Sp. pl. ed. 1. 708 (1753). 

Banatus, distr. Caraş-Severin. In rupibus calcareis fissurae „Prolaz" 
dictae ad pagum Pecienecica infra Thermas Herculis—Băile Herculane. Alt. 
cca 450 m. s. m, — 19 Maj. 1920. 

leg. Al. Borza 
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55, Cytisus leucotrichus (Schur.) Simk. 

En. FI. Transs. p. 172 (1886). 
Cytisus hirsutus L. var. leucotrichus Schur. Verh. Sieb. Ver. X(1859)« 

p. 60. 
var. genuinus (Briqu.) A. u. G. 

Syn. VI. 2. p. 318 (1909). 
C. hirsutus subsp. hirsutus v. var. genuinus Briqu. Et. Cyt. p. 170 (1894). 

Transsilvania, distr. Turda Arieş. In saxosis calcareis et schistosis ad 
vicum Buru. Alt. 400 m. s. m. — 7 Mai. 1920. 

leg. AI, Borza 

56, Cytisus leiocarpus a. Kern. 

in Oesterr. botan. Zeitschr. XIII. p. 90 (1863). 
Transsilvania, distr. Hunedoara. Inter frutices in monte „Cetate^ prope 

oppidum Deva, solo trachytico. Alt. cca 300 m. s. m. — 19 Maj. 1918 et 
10 Iun. 1920. 

leg. M. Peterfi 

57. Lotus tenuis Klt. 

in Willd. En. pl. hort. Berol. p. 797 (1809). 

Transsilvania, distr. Turda-Arieş. In pratis subsalsis ad balneas urbis 
Turda. Alt. 300 m. s. m. — 20 Iun. 1920. 

leg. I. Cnjinţescu et AL Borza 

58, Geramium macrorrhizum l. 

Sp. pl. ed. 1. 680 (1753). 

Banatus, distr. Caraş-Severin. In saxosis silvaticis ad thermas Hercu- 
lis Băile-Herculane, solo calc. Alt. cca 550. m. s. m. — 20 Maj. 1920. 

leg. AL Borza 

59, Ruta suaveolens dc. 

Prodr. 1. p. 711 (1824). 

Transsilvania, distr. ftlba-inferioară. In deciivi meridionali vineae pagi 
vumbrud, solo argilloso, flit. cca 300—360 m. s. m. — 16 Iun. 1912. 

jeg. E. I. Nyârâdy 



60. Polygala hospita Heuff. 

in Flora XXXVI. p. 620 (1853). 
Banatus, distr. Caraş-Severin. In vinetis neglectis et herbidis apricis 

ad pagum Sviniţa, solo argillosd. Rit. cca 80 m. s. m, Statione unica in 
Romania. — 24 Maj. 1920. 

leg. AL Bona 

@1 Peplis Portnla i. 

Sp. pl. ed. I. p. 332 (1753). 
forma oecologica: a. îimosa Schur, En. pl. Transs. p. 219 (1866). 

Transsilvania, distr. Cojocna. In stagnis turfosis ad pagum Sălicea 
prope urbem Cluj. Alt. cca 600 m. s. m. — 27 Sept. 1920. 

leg. AL Borza et M. Peterfi 

@2» Arctostaphylos uva ursi (l.) Spreng. 

Syst. veg. 11. p. 287 (1825). 
Arbutus Ova ursi L Sp. pl. ed. 1. 566 (1753). 

Transsilvania, distr. Turda-Arieş. In rupibus calcareis apertis et in 
pinetis mtis „Muntele Belioarii11, loco „Scăriţa'1 dictu, ad pagum Poşaga 
de sus. Alt. cca 1309 m. s. m. Loco unico in Transsilvania. — Fîores 6 
Maj. 1920, cum tructibus 27 Iul. 1920. 

leg. AL Borza 

@3. Hupleurum apioulatum Friv. 

in Flora a. 1835 p. 335. 

Dobrogea, distr. Constanţa. In locis loess. siccis ad oppidum Cerna- 
vodă. — VIII. 1910. 

leg. et det. I. Prodan 

64. Gtoniolimon tataricum (L.) Boiss. 

in DC. Prodr. 12. p. 632 (1848) 

Statice tatarica L. Sp. pl. ed. 1. p. 395 (1753). 
Transsilvania, distr. Cojocna. In collibus herbidis versus flumen So. 

meş spectantibus ad oppidum Cluj, solo argilloso. Alt. 300 m. s. m. 
17 Iul. 1920. 

leg. Al. Borza, 1. Grintescu, M, Peterfi 
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@5. Centaurium umbellatum oiiib. 

FI. Lith. 1. p. 35 (1781) 
Transsilvania, distr. Cojocna. In herbldis montanis „La Fânaţe* prope 

oppidum Cluj, solo argilloso. Rit. cea 450 m. s. m. — 17 Iul. 1920. 

leg. AL Borza, 1. Grinţescu 
et. M. Peterfi 

80. Gentiana Clusil Perr. et Song. 

Indicat, de quelque pl. p. 33 (1855) ex Simk. Enum. FI. Transs. p. 397. 
Transsilvania, distr. Turda Arieş. In pascuis subaipinis lapidosis „£e- 

sul Craiului» mtis Belioarae ad pagum Poşaga de sus, solo calcareo. Alt. 
1250 m. s, m. — 6 Mai. 1920. 

leg. Al. Borza 

87. Anehusa ochroleuoa m. Bieb. 

FI. Taunco- Caucasica I. p. 125 (1808) quoad pl. taur., excl. syn. Gerberi, 

Gmelini, Sib., Tournef. et loc. casp. cauc., wolg.; excl. syn. M. Bieb. FI. 
laur. cauc. p. 318 (1819), PaUasii et loc. Sawinzi, Smijoff et Catharino- 
slaw (Borysth). 

Bucovina, distr. Suceava. In declivibus graminosis et ad viam ferream 
juxta pagum Părhăuţi, — 18 Aug. 1918. 

leg’ et det. M. Guşuleac 

68. Convolvulus cantabrioa l 

Sp. pl. ed. 1., p. 158 (1753) 

Banatus, distr. Caraş Severin. In lapidosis et vineis ad pagum Svi- 
niţa penes Danubium. Alt cea 750 m. s. m. — 25 Mai. 1920. 

leg. Al. Borza 

@9. Galystegia silvatica (W.&tfQ Choisy 

in DC. Prodr. IX. p. 433 (1845) 

L0bnV26iV(l812)SilVatiCUS' K ^ K' ^ 6t iC PL rar- Hung. Iii. p. 290. 

Transsilvania, aistr. Hunedoara. In silvaticis umbrosis montis „Cetate" 
prope oppidum Deva, solo trachj,tico. flit. cca 300 m. s. m. — 11 Iun. 1920. 

leg. M. Peterfi 
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70s Pnlmon&ria Lamâozîana Pet. 

(P, officinalis x rubra) 
in Botan. Muz. Fuz. II. p. 47 (1916). 

Transsilvania, distr. Cojocna. Cluj, subspontanea inter parentes in 
horto botanice. Rit. cea 350 m. s. m. — 14 et 19 Rpr. 1920. 

leg. M. Peterfi et C Gurtler 

71. ©Basma virid© (Borb.) Jăv. 

in Annal. Mus. Nat. Hung. IV. p. 433 (1906). 
O. Tauricum var. viri de Borb. in Akad.. Kozlem. XIV. p. 409 (1876) 

Transsilvania, distr. Hunedoara. In apricis montis „Cetate*5 prope 
oppidum Deva, solo trachytico. Rit. cca 250 m. s. m. — 10. Iun. 1920. 

leg. M. Peterfi 

72, Oiiosma banaticum (Săndor) 

O. stellulatum var. banaticum Săndor in herb. Univ. Budapest, 
O viri de subsp. banaticum Jăv. in Annal. Mus, Nat. Hung. IV. p, 
436 (1906). 

Banatus, distr. Cara^-Severin. In apricis petrosis montis „AîIion“ 
supra oppidum Orşova, solo argilioso. Rit. cca 55 m, s. m. 
27. Maj. 1920. 

leg. Al, Borza 

,73. Sontellaria altissiina L 

Sp. pi. ed. 1 p. 600 (1753). 
Transsilvania. distr. Turda* Arieş. In lapidosis fruticosis fîssuris „Cheia 

Turzii* ad oppidum Turda, solo calcareo. Alt. cca. 430 m, s. m. 
30. Maj. 1918. 

leg. M, Peterfi 

74. Marrabmm remotiim kil 

(M. peregrinum x vulgare) 

in SchiiLt Gest. FI. ed. 2. 11. p. 161 (1814). 

Transsilvania, distr, Cojocna. Inter parentes in collibus graminosis 
prope Apahida, solo argilioso. Rit, cca 400 m. s. m. — 17 Jul. 1920. 

leg. Al. Borza, 1. Grinţescu 
et M. Peterfi. 
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75■ Salvia nutans L 

Sp. pi. ed. !. p. 2/ (1733). 
Transsilvania, distr. Cojocna. In prâtis montanis „La Fânaţe“ prope 

Cluj, solo eliuvio. Rit. cca 450 m. s. m. — 9* Jun. 1920. 

leg. E. Pop 

7®. Einaria vnlgaris mul 

Gard. dict. ed. 8. nr. 1 (1768). 
Transsilvania, distr. Cojocna. In arvis prope oppldum Cluj, solo allu- 

vio. Rit cca 350 rn. s. m. — 15. Sept. 1920. 

leg, Rl. Borza et M. Peterfi 

77. Llsmria vtdgaris mul 

Gard. dict. ed. 8. nr. 1. (1768). 

f. glafeerrima Schur 
Enum. plant. Transs. p. 490 (1860). 
Li nari a intermedia Schur in Oesterr. botan. Zeitschr. p. 287 (1858). 

Transsilvania, distr. Cojocna. In arvis prope oppldum Cluj, solo 
alluvio. Rit. cca 850 m. s. m. — 15. Sept. 1920. 

leg. R. Borza et M. Peterfi 

78. Orthantha Iuţea (L.) Kern. 

apud Wettst. in Nat. Pflanzenfam. IV. 3 b. p. 101 (1891). 
Euphrasia Iuţea L. Sp. pi. ed. I. p. 604 (1753). 

Transsilvania, dist. Cojocna. In coliibus graminosis siccis sub „Hoia“ 
ad urbem Cluj, solo argiloso. Rit. cca 400 m. s. m. — 11 Sept. 1920. 

leg. Ri. Borza et. M. Peterfi 

79. ©dontites serotina (Lam.) Rchb. 

in Flora germ. excurs, p. 359 (1831 

Euphrasia serotina Lam. Flore francaise II. p. 350 (1778). 
Transsilvania, distr. Cojocna. in graminosis ad margines silvarum 

„Mănăştur" penes oppidum Cluj. Rit. cca 420 m. s. m. — 12 Sept. 1920. 

leg. Rl. Borza et. M. Peterfi 
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80. Melampyrnm nemorostim l. 

Sp. pl. ed. I. p, 621 (1753). 

subsp. M. romanicum Borza 

în Buletinul de Informaţii al Grad., bot. şi Muz. bot. dela (Jniv. din Cluj, 

I (1921), p. 19. 

Syn. M. nemorosum Bautngt., Fuss, Schur, Porcius ei alii auct. Transs. 
— non L. 

M. Bihariense Sintk., Ronier et recentiores floristae Transsiîvaniae 
et ex parte K. Ronniger non A. Kerner. 

Planta habitu et characteribus Melampyri nemorosi L. sensu stricto, a quo 

distinguitur praecipue bracteis glabris vel parcissime, in nervis, hirsutis, 

calycibus in sutura solumrnodo hirsutis, alioquin glabris vel parce puberulis, 

fioribus 15—23 mm. longis, labio inferiori muîto superiorem superante. 

Haec subspecies est incola Romaniae et terrarurn adiacentium, Melarn- 

pyrum nemorosum sensu stricto et caeieras subspecies Carpathorum 

Centralium Europaeque mediae et meridionalis in Romanîa substituens; 

habitat ad margines silvarurn regionis campestris et montanae, ad finem 

aestivi et autumno fîorens. 

Transsilvânia, distr. Cojocna. In caeduis et ad margines silvarurn rnixtarurn 

ad pagum Feleac, solo hurnoso. Mit, cca 650 m. s. m. — 16 Mug. 1920. 

leg. ML Borza 

El. Melampyrnm Bihariense a. Kern. 

in Sched. ad FI. Mustr.—Huog L p. 33—35 (1881) et îl. p. 113 (1882), 

Prima dsagnosis huius plantae in Ost. Bot. Zeitschr. XIII (1863) p. 363 sub 

M. subalpinum Kern. 

Transsilvanîa, distr. Turda Mrieş. In silva fagacea et pinetis subalpinis 

mtis „Muntele BelioariP1 expositione septemtrionali, solo calc. Mit. 1300 

m. s. m. — 26 Iul. 1920. 
leg. Ml. Borza 

82. Plantag© Schwarzenhergiana Schur. 

Verh, u. Mittheil d. sieb. Ver. VI. p. 3 (1855). 

f. macrophylla et f. micropliylla Schur 

Enum. pl. Transs. p, 561 (1866). 

Transsilvania, distr. Turda Mrieş. Ih pratis et desertis salsis ad oppi- 

dum Turda. Mit. cca 350 m. s. m. (Loco classico !) — 18 Mug. 1920. ; 

leg. Ml. Borza et 1. Gri n ţes cu 

Haec planta non est identica et confundenda cum speciebas P. s i b i r i c a 

Foiţi in Lam. Encycl, rneth. ţome IV. p. 433 (1816) et P, si bir i ca 
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Decaisne in DC. Prodr. XIII. 1. p. 698 (1852), cum P. s ibric a Ledeb. in 
FI. ross. III. p. 478 (1851); prima foliis crenato - dentatis, secunda foliis 
3 — 5 nervis et repando - dentatis, tertia capsula octopserma a planta 
Schuriana distincta. 

Icon in Gmel. FI. sib. IV. p. 71. t. 37, foliis ovatis et 3—-5—7 nervis, 
floribus confuse pictis totoque habitu non representat plantam nostram. 
P. sibrica Neilr. Diagn. p. 106 (1867), plantae pianitiei Tisae, Moldaviae 
et Munteniae correspondet, a qua Piantago Schwarzenbergiana 
Transsilvaniae endemica foliis magis crassiusculis et integerrimis differt. 

Adnot, Al. Borza 

• . * i 

83. Piantago lanceolata l. 

Sp. pl. ed. I. p. 164 753). 

Transsiivania, distr. Cojocna, In pratis teritorii Academiae agricolae 
ad oppidum Cluj — Iun. 1920, 

leg. et det. I. P r o d a n 

84. Sambnens Migra l. 

Transsiivania, distr. Cojocna. Territorio culto Academiae agricolae 

ad Cluj, Alt. 300 m. s. m. — Iun. 1920. 
leg. et det. I. P r o d a n 

85. Oephalaria iranssiîvaniea (QSchrad. 

Cat. sem. hort. Goett. (1814) ex R. et Sch. III. p. 45 (1818). 
Scabiosa transsilvanica L. Sp. pl. ed. 1. p. 98 (1753). 

Transsiivania, distr. Alba inferioară. In agriş post messem ad oppidum 
Blaj, versus „Mişca"; solo argilîoso. Alt. 259 m. s. m. — 19 Sept. 1920. 

leg. AI. Borza et I. Pop 

88. Oephalaria radiata Gnseb. 

Iter p. 351 (1852). 

Transsiivania, distr. Alba inferioară. In herbidis aridis ad „Crucea 
lui Iancu“ penes oppidum Blaj, solo tuffo-dacitico. Alt. cca 320 m. s. m. 
18 Sept. 1920. 

leg. A1. B o r z a et I. Pop 
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87* Gampanala sparsa Friv. 

in Magyar tudâs târs. evk. (1836—38) p. 201. tab. Vii. (1840). 
Transsilvania, distr. Hunedoara, Ad margines silvarum montis 

„Cetate" prope urbem Deva. Rit. cea 250 m. s. m. -- 10. Jun. 1920. 

leg. M. Peterii 

88. Phyteiima orhicnoffiare l. 

Sp. ph ed. 1. p. 170 (1753). 
ssp. flexuosum R. Schulz. 

Monogr. der Gatt. Phyteuma p. 121 (1904). 
Transsilvania, distr. Turda-Arieş. In saxosis et apricis îapidosis fissuris 

„Cheia Ttirzii" ad oppidum Turda, solo calcareo. Rit. cca 450 m. s. m. 
30 Maj. 1920. 

leg. M. Peterfi 

8§a Telekia speeiosa (Schreb.) Baumg. 

En. III. p, 149 (1816). 

Buphthaîmum speciosum Schreb. Icones pi. minus cogn. I. p. 11 t. 
6 (1766). 

Transsilvania, distr. Turda-Arieş. Ad margines silvarum penes rivulum 
„Valea Belioarii" ad pagum Poşaga de sus, solo schistoso. Alt 498 m. s. 
m. — 26. Jul. 1920. 

leg. AI. Borza 

90. Le@Bt0pod.mm alpimim Cass, 

Dici, se. nat 25 p. 474 (1821). 

Transsilvania, distr. Bistrita-Năsăud. In grarninosis petrosis alpium 
Corongiş, alt. 1500 m. s. m. 

leg. f FI. Porcius 

91. Ârtemisia pontica l 

Sp. pi. ed. 1. p. 847 (1753). 

Transsilvania, distr. Afba-inferîoară. în stepaceis aridis ad margines 
silvarum penes oppidum Blaj, solo argilloso, Alt. 440 m. s. m. 
19 Sept. 1920. 

leg. AI. Borza 
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92. Ărtemisia oampestris L 

Sp. pl. ed. I. p. 1185 (1753). 

Transsilvania, distr. Rlba-inferioarâ. în stepaceis Coîlium „Dealul 

Crucii" ad oppidum Blaj, solo argiliaceo et tuffo dacitico. Rit. 320. m.. s. 

m. —'18 Sept. 1920. 
leg, Al. Borza 

83, Ărtemisia seoparia w. et K- 

Descr. et ic. pl. rar. Hung. 1. p, 66 t. 65 (1802, rect. 1801). 

Transsilvania, distr. Rlbadnferioară, In ruderatis penes vineas ad 

oppidum Blaj, solo argiiioso et humoso. Rit. cca 300 m. s. m. — 18 

Sept. 1920, 

leg. Ri, Borza 

©4. Ărtemisia santonionm l. 

Sp. pl. ed. 1. p. 845 (1753) excl. syn. LobeliL 

var. moxiogyna W. et /(. 

Deser. et ic. pl. rar. Hung, 1. p. 77, t. 75 (1802, rect. 1801). 

Transsilvania, distr. Cojocna. în praeruptis argiflaeeis natronatis. 

Solo argilloso-calcareo. Rit. 350 m. s. m. •— 11 Oct. 1920, 

leg. Rl. Borza et M, P e t e r fi 

95. Aohillea compacta wuid. 

Sp. pî. 3. p. 2206 (1800). 

Oltenia, distr. Mehedinţi.*ln|coIlibus apricis et petrosis ad opp. Vârcio- 
rova, solo alluvionali. Rit. cca 100 m. s. m. — 27 Maj. 1920. 

leg. Rl. Borza 

SS. Cfeutasirea nigresoens wuid. 

Spec. pîant. 113. p. 2288 (1800). 

Transsilvania, distr. Cojocna. în collibus graminosis prope oppidum 
Cluj, solo alluvionali. Rît. cca 400 m. s. m. — 17 Sept. 1920. 

leg. R. Bo rza 

revid. I, Prada n 
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97. Ceutanrea austriaca wuu. 

Sp. pl. ed. IV. 3. p. 2283 (1800). 
Transsilvanis, distr. Turda Arieş. In pratis montanis ad pagum Be- 

lioara, solo schistoso. Alt. 490 m. s. m. — 26 Iul. 1920. 

leg. AI. Borza 
det. 1. P rod an 

08. Gentanrea Erdneri Wagner 

Centaureae Hung. p. 154 (1919). 
Transilvania, distr. Turda-Arieş. In pratis montanis humidis ad pa- 

gum Poşaga de sus, solo ailuvionali. Alt. 450 m. s. m. — 26 Iul. 1920. 

leg. Ai. Borza 
det. 1. P rod an 

99. Ceatasrea dacica Borza 

în Buletinul de informaţii al Grăd. bot. şi Muz. bot. dela Gniv. din Cluj 
1 (1921), p. 23. 

Biennis. Cauiis 10—40 cm. altus, ordinarie prope a basî ramosus, 
paniculatus - subcorymbosus. Folia radicalia inflorendi tempore mortua, 
simpliciter pinnata vel. bipinnata, laciniis iinearibus angustissimis, V2 —1 V2 

mm. iatis; folia caulina inferiora pinnata, superiora simplicia, linearia, seg- 
mentis Iinearibus % —2 mm. Iatis. Planta calvescens vel fere glabra, in 

iuventute hincdnde arachneo-sublanuginosa* 
Capitulum cga 12x9 mm., ovatum vel subglobosum ; squamae bre- 

ves, nervis proeminentibus, appendlcibus trianguîaribus nigris, magnis, 
basi 1*5—2 mm. Iatis, fimbriis latitudine appendicis multo longioribus, 
nigris, versus finem fusco-bruneis, raro albidis, ambobus lateribus 6—8. 
Flores radiantes profunde îilacino-purpurei. Achenium cca. 3 mm. longum, 
oîivaceo-nigrescens, moturum parce pilosum, lucens, costis albido-flavis 
3—6 distinctis, 6 baud manifestis notatu.m; pappus albuş brevissimus (— ^2 

mm.) saepe fere inexistens. 
Esectione Ac ro lo p hus C#ss., ex affinitate specierum C. tri n i a e foii a 

Heuff., C. calvescens Pane., C Rhe’nana Bor., C. Reic'henba- 

c h i o i d e s Schar. et G. micr anthos Gmel. 
A proxima C. t r I n i a ef o i i a differt-pappo brevissimo vel absente 

(non achenium subaequans), et appendîcibus latioribus fîmbriisque atris 
foliorum involucri; a C. calvescente appendicibus involucri latioribus 
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et atris, fimbriisque validioribus et plerumque nigris; a C. Rhenana (et 
Reichenbachioides, cum formis) differt habitu graciliori, foliolis et 
segmentis foliorum angustioribus, indumento haud existente, capitulisque 

paullulo minoribus. 
C. micranthos capitulis minoribus, floribus magnis roseis foliolis invo- 

lucri augustioribus, appendice parvulo et loto habitu a nostra specie differt. 
Centaurea haec nova est planta edemica districtus geobotanici a me 

„Circumscripţia Scăriţei" denominati. 
Transsilvania, distr. Turda Arieş. In Iapidosis calcareis versus meridiem 

expositis, „Cheia Belioarii" ad pagum Poşaga de sus. Alt. 510—560 m. s. m. 

27 Iul. 1920. 
leg. Al. Borza 

100. Aster villoBUB (L.) l Wagn. 

Magyarorsz.. Vir. Nov. p. 179 (1903). 
Chrysocoma villosa L. Sp. ph ed. I. p. 1178 (1753). 

Transsilvania, distr. Sibiiu. In coilibus apricîs „Zackresberg“ od pagum 
^ura-mare, solo arg. Alt. 200 m. s. m. 

leg. f M. F u s s, 
cornm. Societas naturae curiosorum 

Transsilvanica Cibiniensis. 
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Raport asupra situaţiei Muzeului botanic dela 
Universitatea din Cluj pe anii 1919 şi 1920. 

De 

directorul Df. ALEXANDRU BORZA. 

Institutul de Botanică sistematică*; îşi are resursele ştiinţifice şi te¬ 
renul de muncă pe lângă grădina botanică mai vârtos în Muzeul botanic 
Luând la 12 Maiu 1919 în calitate de comisar exmis din partea Consiliu¬ 
lui Dirigent Român, iar la 12 Aug. 1919 în calitate de titular al catedrei de. 
botanică sistematică şi director al Muzeului botanic în primire această inşii- 
fujie a Universităţii din Cluj, am găsit următoarea situaţie: 

Muzeul botanic se compune din fier bar şi Muzeu propriuzis, fiecare 
secţie având colecţii proprii ale Universităţii şi colecţii de-ale Muzeului 
Naţional Ardelean, cu inventare deosebite. 

I. Istoria Muzeului botanic, 

începutul datează din anii, când s’a înfiinţat Muzeul Ardelean din 
darul contelui Miko. Sub îngrijirea custodelui S. Brassai s'au adunat pe 
încetul şi câtevă legături de plante, aşezate pe rafturile prăfoase ale Mu¬ 
zeului (Laboratorul de chimie analitică de azi). Infiinţându-se la 1872 Uni" 
versitatea din Cluj, toate colecţiiie Muzeului au trecut, în baza unui con- 

*> Având clădire şi administraţie deosebită de Institutul de’Botanică generală, i*se 
zice »Institut*. Când vom avea însfârşît unica clădire a noului >Institut botanic*, vom 
scrie elaborator de botanică sistematică* şf laborator de botanică generală*, 
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traci, în administrarea Universităţii. Aşa s’a pus baza Muzeului botanic, 
prin cele 53,042 plante de herbar, reprezentând 7316 specii, predate cu 
inventar primului profesor Dr. A. Kanitz la 13 Iulie 1873, care le-a aşe¬ 
zat, în lipsa unui local propriu, în locuinţa sa. 

In decursul alor 25 ani de profesorat Kanitz a cumpărat şi a colec¬ 
tat un număr frumos de plante, alcătuind un herbar propriu ai Universi¬ 
tăţii, cu plante exotice şi europene, care au fost împărţite din negligenjă 
mai târziu în herbarul »Muzeului«. Pentru un început de muzeu a câşti¬ 
gat modele de ciuperci, o colecţie paleobotanică etc. 

Puţine urme a lăsat directoratul profesorului Dr. ]. I stvânf f y(î897— 
1899;. Ceva mai mult a contribuit la îmbogăţirea herbarului profesorul Dr. 
V.Borbâs. care s’a instalat cu o parte a herbarului într’o casă cu chirie 
în primul ^institut de botanică sistematică* în anii 1904—6, cât a fost pro¬ 
fesor la Cluj. 

Profesorul Dr. Al. Richter a fost însă acela, care nu numai a des- 
voltat în măsură mare herbarele prin schimbul extins de plante şi prin 
excursii nenumărate, ci a pus temelia Muzeului propriu zis. Cu voinţă şi 
stăruinţă de fier a câştigat dulapuri vechi de unde a putut, a stors fon¬ 
durile necesare dela Minister pentru zeci de dulapuri noui; a colectat în 
tară şi în drumurile sale din Apus, făcute adesea pe banii statului, nume¬ 
roase obiecte muzeale frumoase. Prin Ministerul agriculturii a strâns dela 
direcţiile pădurilor trunchiuri de lemne de pădure, obiecte teratologice, 
fructe, seminţe. Cu ajutorul personalului ştiinhfic şi de serviciu înmulţit 
pe încetul, a aranjat Muzeul în coridoarele şi suterenul Institutului bo¬ 
tanic unic după moartea lui Borbâs. Când n’a mai avut loc în edificiul 
Universităţii, a trecut în edificiile părăsite ale vechiului teatru naţional. 
Aci a instalat colecţia dendrologică, carpologică, Muzeul istoric, partea 
sistematică, colecţia de produse vegetale din patrie etc. 

Tot materialul acesta preţios de Muzeu, împreună cu herbarele Uni¬ 
versităţii şi ale Muzeului nu aşteptau decât clădirea noului institut bota¬ 
nic pe terenul admirabil al Grădinii botanice noui, cumpărat de guvern 
tot lastăruinjaprofesorului Richter. In budgetul anului 1911—12 se pre¬ 
vede în sfârşit prima rată din suma de P/2 milion coroane destinată de 
guvern pentru noua Grădină botanică şi pentru noul Institut, ce trebuia 
să cuprindă colecţiile atât de prefioase ale Muzeului botanic, risipite în 
vre-o 10 localuri. 

Pensionarea profesorului şi în urmă răsboiul mondial a oprit lucră¬ 
rile în curs. Sub provizoratul de un an al profesorului Dr. Băla Pater 
herbarul Muzeului a fost mutat într’un edificiu din noua Grădină botanică 

Sub ultimul director maghiarprof. Dr. Ştefan Gyorffi, Herbarul Mu¬ 
zeului a fost din nou mutatîn localul ^Institutului de botanică sistematică* 
actual, fiind finut la curent cu colecfiile ce apăreau continuativ. Restul 
Muzeuiui n’a suferit însă nici cea mai mică schimbare spre bine în tot 
decursul răsboiului. 
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.. ,.Jn această situaţie am găsit Muzeul Botanic, când Pam luat în pri¬ 
mire în vara anului 1919. Despre chivernisirea acestei institujii până la 
31 Martie Î92l ţin să dau o icoană sumară în celea ce urmează» 

II. Personalul. 

Personalul descomplectat prin răsboiu şi pe urmă prin demisiunea 
unor maghiari care s’au expatriat, a fost pe încetul întregit şi se compune 
din următoarele persoane: 

Conservator al herbarului a fost numit în Oct. 19l9 dl Martin Pâ- 
terii, care a fost detaşat la Muzeu încă din 1906. 

Postul de conservator al muzeului propriuzis este ocupat de 
primlaborantul Carol Farkas. care a fost reactivat, având acum 49 ani 
de serviciu la Muzeu. 

Două locuri de laboranţi (la Institut şi MuzeuJ, având ca titulari pe 
văd. losif Boga şi Dumitru Crişan. 

Ordonanţe de birou (la Institut şi Muzeu) sunt: Io an Szilâgyi şi 
loan Lup. 

In sfârşit mai amintesc, că fiind liberi, se ocupă de Muzeu şi urmă¬ 
torii funcţionari ai Institutului de botanică sistematică: Preparatorul M. 
Prişcu şi preparatorii-suplinitori E. Pop şi G. Bujorean. 

Dactilografa-bibliotecară a ambelor institute botanice: FI ori ca Stan, 
încă a ajutat adesea la etichetarea şi aranjarea plantelor. 

III. Herbarul. 

/. Local. Pentru ca să putem concentra toate colecţiile de plante la 
un loc, am cerut Consiliului Dirigent să adapteze »Villa Davida* din noua 
grădină botanică, în care se găsea herbarul Muzeului, edificând încă două 
camere spaţioase. La propunerea fostului secretar general prof. Dr. Oni- 
sifor Ghibu, s’a admis cererea, edificându-se încă în toamna anului 1919 
o aripă nouă, constătătoare din câte o cameră mare în parter şi etaj, 
pentru suma de 90,000 coroane. 

In decursul anului 1920 a fost mutat în sala de jos întreg herbarul 
Universităţii, cu excepţia algelor, ciupercilor şi briofitelor, care au rămas 
încă în Institutul de botanică generală. In sala de sus s’a mutat materia¬ 
lul neîmpărţit al herbarului Muzeului National din »Villa Holdampf« şi o 
parte a criptogamelor. 

In subsol s’a aranjat localul pentru uscarea plantelor, şi depozitul 
materialului de plante colectate în ultimii 20 ani, nedeterminate incă. 

Pentru otrăvirea cu sulfură de carbon a plantelor s’a aranjat o ca¬ 
meră din apropierea institutului, în şandramaua de scânduri. 

Depozitul de hârtie al Muzeului este acum instalat într’o căsuţă de 
lângă »Villa HoldampR 
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A mai rămas totuşi, din lipsă de spaţiu, o însemnată cantitate de 
hârtie a Muzeului în vechiul Teatru naţional, împreună cu un mare nu¬ 
măr de dublete, atacate de insecte, praf şi umezeală. 

2. Distribuţia Herbarului este următoarea: 

Parter, Anticameră: 
: Dulapul 1 

Camera 1. 

Camera II. 

Camera HI. 

Camera nouă 

Anticamera Dulapul 

Cameră I. 

Camera II. 

„ 2 
„ 3 
» 4 

Dulapul 1 
„ 2" 

„ 4 
„ 5 
» 6 

7 

5 
6 

7 
8 
î 
2 

3 
4 
1- 

12- 

14 
1 

2 
3 
4 
1 
4 

-5- 
7 

Herb. Mus. Tr. Bupleurum-Centaurea, 
„ „ „ Ciematis-Dianthus. 
„ „ „ Dianthus-Euphorbia. 
„ „ „ Euphorbia-Gentiana. 

Herb. Univ. Porcii (duplicata). 
„ Mus. Tr. Inserenda. 
„ Geranium-Hieracium. 
„ Hieracium-Lamium. 
„ Lappa-Melilotus. 
„ Meîissa-Pedicularis. 

1—4 Herb. Baumgarlenianum. 
„ general al Universităţii. 

Herb. Mus. Tr. Acorus-Carex. 
„ „ „ Carex-Leucojum. 
„ „ „ Lilium-Zostera. 
„ „ „ Abelia-Alsine, 
„ „ „ Aithaea-Arenaria. 
„ „ „ Arenaria-Brucea. 
„ „ „ Centaurea-Clematis. 

-11 Herb. Univ.-Phanerogamae. 
-13 „ „ Pteridophyta. 

„ Porcii (Partea lipită). 
„ Mus. Peganum-Ptiîotrichum. 
„ „ Pulicaria-Rosa. 

„ Rosa-Salvia. 
„ „ Salvia-Silene. 

-3 „ Poscharskyanum (pl. nelipite) 
„ Porcii (partea nelipită). 

6 „ Univ. (dublete). 
Materialul de Bryophyta exsiccata. 

» 1—4 Lichenes. 
5 Exsiccata diversa. 

„ 6 7 Materialul de Bryophyta exsiccata. 
Camera III. Sala de lucrări. 
Camera IV. Dulap. 1 5 Materialul de Bryophyta exsiccata. 
Camera V. Dulap. 1—4 Herb. Mus. Tr. Bryophyta. 
Camera nouă Dulap. 1 „ „ „ Silene-Thalictrum, 

2 » » „ Thapsia^Vicia. 
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Dulapul 3 Herb, Mus, Tr.■ Vicia-Xeranthemun. 
4 „ „ „ Algae-Gymnospermae. 
5 „ „ „ Pteridophyta. 
6—9 ,, „ „ Inserenda. 

10—11 Herb. Mus. Tr. Fungi. 

în camera Nr. 1 din etaj stă şi materialul pregătit pentru lipit. 
Herbarul Muzeului este aranjat în ordinea alfabetică a genurilor şi tot al¬ 

fabetic sunt aranjate şi speciile unui gen, încât orce se găseşte fără nici un index 
ori catalog. Deosebit e aranjat Herbarul Baumgarien, tot în ordine alfabetică. 
Deosebit sunt păstrate şi următoarele exsicate, legate în formă de cărţi: 

Carrington et Pearsoit: Hepaticae hritanicae exsieeatae (III). 
Degen: 1. Cyperaceae, îuncaceae, Typhaceae, Sparganiae Hunga- 

riae exsicatae. 2. Gramina hungarica. 
Ftmk: Cryptogamengewăchse des Fichtelgehirges. 
Krieger: Fungi saxonici. 
Neger: Forstschădliche Pilze. 
Rabenhorst: Fungi Europaei. 
Wittrock, NordstedtetLagerheim: Algae aquae dulcis exsieeatae. 

Herbarul Universităţii se aranjează astfel: 

a) Herbarul general, după sistemul natural, conform indexelor: Dalta 
Torre şi Harms: Genera siphonogamarum şi Index Filicum de Chrisi 

b) Herbarul Florei române, alcătuit din colecţia editată de Muzeu, 
»F1. Rom. exs.«, în ordinea indicată în schede. 

c) Herbare regionale române, cu genurile dispuse în ordine alfabe¬ 
tică. S’a început întocmirea unui 

Herbar al Florei Banatului. 
Clujului. 
Turzii şi Munţilor metalici. 
Scăriţei. 
Rodnei. 
Dobrogei. 
Grădinilor româneşti. 
Câmpiei Ardelene, 

d) Herbarul Grădinii botanice, cuprinzând exemplare uscate din toate 
speciile cultivate în grădina botanică din Cluj. 

Eşantiiioanele Muzeului Ardelean sunt prevăzute cu număr curent şi 
stampilate cu sigilul »Herbarium Musei Transsi!vanici«, cuprinzând şi nu¬ 
meroase plante de-ale Universităţii, cum dovedeşte inventarul. 

Numerotarea şi inventarierea herbarului Universităţii este acum în 
curs, stampiiându-se toate exemplarele de herbar cu sigilul: Herbarul 
Universităţii din Cluj. 

» }} » 

» r’ » 

» » » 

» » n 

» » » 
» » » 

» >j » 
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3. Conţinutul Herhăvulul 

Pentru orientarea celor interesaţi şi a specialiştilor, care ar dori să 
consulte herbarele Muzeului Botanic, dau un tablou asupra exsicateîor ce 
se păstrează aci, şi o listă a botaniştilor, dela care posedă muzeul un nu¬ 
măr mai mare de plante. 

Alge. 

Exsicate: Algae Adriaticae exsiccatae. 

Braun, Rabenhorst et Stizenberger: Characeae exclccatae. 
Le Jolis: Algues marines de Cherbourg. 
Migala, Sydow, et Wahlstedt: Characeae exsiccatae. 
Wittrock, Nordstedt et Lagerheim: Algae aquae dulcis exic- 

catae. 
Rabenhorst: Algen Europas. 
Rabenhorst et Martens: Algae maritimae. 

Ciuperci — Fungl 

Exsicate: Fuckel: Flora rhenana exsiccata. 
Klotsch et Rabenhorst: Herbarium mycoiogieum, 
Krleger: Fungi Saxonici exsiccaii 
Ltnhart: Fungi hungarici. 
Petrak: Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata, 

„ Fungi Eichleriani. 

Rabenhorst: Fungi europaei 
Schroeter: Pilze Schlesiens, 
Sydow: Mycotheca germanica, 

„ Mycotheca marchica, 
„ Phycomycetes. 
„ Uredineae. 
„ Ustilagineae. 

Vogel: Flora marchica. 

Licheni 

Exsicate: Bormilller: Plantae exsicatae Canarienses. 
Britzeîmayr: Lichenes exsiccati. 
Elenkin A.: Lichenes Florae Rossiae. 
Oreschik: Lichenotheca carpatica. 
Korber: Lichenes selectae Germaniae, 
Kufâk: Lichenes Bohemiae. 
Lichenes ex Herbario Barbey-Boissier. 
Lojka: Lichenes Hungariae. 
Rabenhorst: Lichenes. 
Schaerer et Hepp: Lichenes Helvetici exsiccati, 
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Muşchi — Brpophptă. 

Exsicate: Barth: Herbarium Transsilvanicum, 
Bauer: Bryotheca Bohemica. 

„ Musci europaei exsiccati. 

Brotherus et Saelan: Musci Lapponiae Koiaensis. 
Bryophyta Bavariae. 
Fleischer M.: Musci frondosi archipelagi Indici. 
Fleischer et Warnstorf: Bryotheca Europae meridionalîs, 
Gottsche u. Rabenhorst: Hepaticae Europeae. 
Hagen: Musci Nidorenses. 
Husnot: Musci Gaîliae. 
Hubener et .Genth: Hepaticae europaeae, 
Kerner: Flora exsiccata austro-hungarica, 
Kopsch A,: Moose der înşel Bornholm, 
Limpricht: Bryotheca silesiaca, 
Mikutoviez: Bryotheca baltica, 
Musci Madurenses Indiae merid, 
Muiler: Westfalens Laubmoose. 
Pearson: Hepaticae Britaniae, 
Prager: Sphagnotheca sudetica, 

„ Sphagnotheca universalis. 
Schlffner: Hepaticae Europeae exsiccatae, 
Unio itiner. 
Vindob.: Kryptogamae exsiccatae. 
Warnstorf: Deutsche Lebermoose. 

„ Deutsche Laubmoose. 
Zmuda: Bryotheca polonica. 
Diferiţi colectori: Arnelî, Barth, Baumgartner, Breidler, Bro¬ 

therus, Bryhn, Culmann, Bemeter, Be Notaris, Busen, Flei¬ 
scher, Geheeb, Hampe, Hazslinszky, Herzog, Heufler, Holuby, 
Husnot, }ack, Joergensen, Juratzka, Kaalaas, Kaurin, Kindberg» 
Limpricht, Lindberg, Loeske, Loitlesberger, Lorentz, Milde, 
Moenkemeyer, Molendo, Muiler H. Osterwald, Rehman, Roth 
V* R511, Ruthe, Ryan, Sanio, Santer, Schiîfner,Schimper, Schliep- 
hacke, Sendtner, Venturi, Warnstorf, Zetterstedt. 

Pteridophpta-Phanerogamae. 

Exsicate: Baenitz: Herbarium europaeum. 
„ Herbarium dendrologicum. 

Becker: Violae exciccatae. 
Begen: Gramina hungarica. 

„ Cyperaceae, Juncaceae, Typhaceae, Sparganiceae Hunga- 
riae exsiccatae. 
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Ddrfler: Herbarium normale. 
Fuss: Herbarium norm. transs* 
Hayek: Flora stiriaca exsiccata. 
Heldreich: Herbarium iiorae heilemcae. 
Hochenacker: Herbarium normale. 
Hoffman: Plantae criticae S'axoniae. 
Kerner: Flora exsiscata Austro-hungarica. 
Kneucker: Carices exsiccatae. 
Magnier: Flora selecta exiccata. 
Orphanldes: Herbarium Orphanideum. 
Paulin: Flora Carniolica. 
Petrak: Flora Dohemiae et Moraviae exsiccata, 
Ross: Herbarium siculum. 
Todaro: Flora sicula exsiccata, 
Toepffer: Salicetum exsiccatum. 
Woloszczak: Flora Poloniae exsiccata. 
Flora bavarica exsiccata. 
Herbarium florae rossicae. 
Flora hungarica exsiccata. 

Colecţii mari: 

Herbarul Barabâs, Baumgarien, Beîteky,Boos, Czetz, A» Ha- 
lâsz, Janka, Kaîchbrenner (o parte), KintzI (o. p.) Kunszt» Lan- 
doz, P. Nagy, E. V. Pavai, Porcius (o. p.) Frodan (o. p.), Rell, 
Tausch (o. p.). 

Diferiţi colectori: 

A. P. Alexi, Almqwist, Ascherson, 

Baenitz, Barth, Becker, Bioeki, Bohatsch, Berfeâs, Bor- 
dire, Bornmuîîer, Borza, Bouchard, Bcurgeau. 

Cosson, Csat6. 

Debeaux, Degen, Derganc, Bimonie, Bdrfîer, Dtîvaî-Jouve, 

Fest, Fiala, B. Fîeischer, Formanek, Freyn, Fuss. 
Gander, Gautier, Gibeîli, F. Gdnczi, Grecescu, Guadagno, 

Guiccardi, Gugler. 

Hackel, Hayek, Haynald, Hazslinszky, Hegetschwefler, Hei- 
denreich, Heldreich, Herbich, Heuffel, Holuby, Huett, Hugue- 
nîn, Huter. 

Janka, Jâvorka, Iordan, Juraizka, Iustin. 

Kaîchbrenner, Kanitz, L, Keiler, Kerner, Knapp, Kotschf, 
I. Kovâcs, Krebs. 

Lagger, Lang, loh. Lange, Lehmann, Leonis, Levier, Lund* 
quist. 

K. Maly, Martelli, Mîchelefti, Misşbach, Moesz. 
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Neflrefch* Nendtwich, Neyraut, Nyârâdy. 
Panele, Plchler, Fftfonf, Porta, Portenschîag, Poscharsky, 

E, Pop, Porufiu, Prodan, Procopianu^Popovîci. 
Rechinger, Reichenbach, Reverschon, A. Richter, L. R!ch- 

ter, Rig6, Roche!, Jul. R6mer. 
Sagorsky, Şchttr, Simonkai, Sintenis, Stribrny, StrobI, 

Szepiigeti. 

A. Tauscher, Thaisz, Timbai-Lagrave, Todaro, Topiţi, J, 
Oilepits, Untchj. 

L. Vagner, Vrabeîyi, F. VukotinovIC. 
M* Winkler, Wirtgen, G. Wolff, Woloszczak* 
Zetterstedt. 

4. Numărul plantelor de Merbar. 

a) Colecţiile Muzeului Naţional Ardelean: 

1. Alge 4182. 
2. Ciuperci 29,407. 
3. Licheni 17,139. 
4. Brioîite 41,778. 
5. Criptograme vasculare şi fanerogame; 165,324, 
6. Plante lipite, dar nenumerotate încă 5500. 
7. Plante ndipite 19,000. 
8. Herbarul Baumgarten 19,614. 

b) Colecţiile Universităţii: 

Găsind acest herbar în parte neinventariat, nenumerotat şi în parte 
nearanjat, numai pe încetul vom putea da un tablou numeric precis. 

Cu numerotarea fanerogamelor am ajuns la Nrul 25,095, suma to¬ 
tală a plantelor lipite este aproximativ 60 mii. La această sumă se vor 
adauge colecţiile Boos-Maly (2100 ex.), plantele exotice dela Weigel (4400), 
împărţite actualmente în Herbarul Muzeului. 

Criptogame lipite are Universitatea circa 20,000 exemplare. Au fost 
trecute pe nedreptul în Herbarul Muzeului Colecţia Skofitz (900 ex.) şi 
Lojka (400 ex.). Herbarul Porcius cuprinde circa 12.000 îoi. 

Mai avem de lipit încă 30 fascicole din herbarul Poscharsky. 
Din rnassa imensă de material colectat de vre-o 20 ani, dar nede¬ 

terminat şi nemontat până în ziua de astăzi, a cărui studiu este în curs, 
iarăşi va intra un număr mai mare de plante în ambele herbare, rămâ¬ 
nând un număr considerabil şi pentru schimb. 

5. Augmentarea herbarului în 1919—1920. 
Din lipsa serviciului postai de colete, nu ne-au sosit colecţiile co¬ 

mandate din străinătate pentru complectarea seriilor ce avem. Cu atât mai 
îmbucurător este sporul care a rezultat din donafiuni, excursiile persona¬ 
lului dela institut şi prin cumpărarea Herbaruîui Porcius. 
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Donatiuni: 
Dr. Olariu (Cluj) 404 plante din Algir, Tunis şi împrejurimile Pari¬ 

sului, 
Prof, Dr. E. Racoviţa (Cluj) 365 pl. din BanyouTsur-mer şi Paris, 
Prof. E. I. Nyârădy (Târgu Mureş) 95 pî. din Transilvania şi Tafra 

înaltă, 
Proî. Dr, Al. Borza 212 pl, din Transilvania. 
Cumpărări: 
Fiind informaţi în Noemvrie 1919 de dl Vasiîe Goldiş, atunci mini¬ 

stru de stat, că herbarul rămas de regretatul nostru botanist Fîorian Por- 
cius se află în posesiunea fiicei sale, dna văd. Susana Mărcuş n. Por- 
cius, la intervenţia Facultăţii de Ştiinţe Resortul Cultelor din Consiliul Di- 
rigent a votat suma de 12,000 lei, pentru cumpărarea, transportarea şi 
montarea acestei preţioase colecţiuni. In Martie 1920 directorul Muzeului 
cu un laborant al Institutului a călătorit la Rodna veche, a împachetat 
herbarul păstrat cu pietate în destul de bune condîţiuni, împreună cu căr¬ 
ţile şi manuscrisele de interes botanic ale marelui botanist român, trans- 
portându-le la Cluj. Lipirea plantelor nu a terminat-o încă prim-laboran- 
tul Coîoman Farkas, care a fost ajutat în această lucrare din când în când 
şi de celalalt personal de serviciu. 

Numărul total se va putea fixa numai după montarea complectă a 
materialului. 

Dubletele care au rămas în număr însemnat nelipite, au fost în parte 
dăruite Muzeului Asociaţiunii din Sibiiu. 

Prin excursiile personalului herbarul Universităţii s’a îmbogăţit cu 
2500 plante, pe lângă materialul vast adunat pentru »Flora Romaniae 
exsiccata«. care sperăm să ne aducă un important stoc de plante de 
schimb. 

6. Excursiile făcute de personalul Institutului şi Muzeului botanic 
pentru augmentarea herbarului. 

In 1919: 

1. Răcătău—Dobrin (5 VIU. 2. Fânatele Clujului (VII]). 3. Fă¬ 
get (VIII). 

în 1920: Fânatele Clujului (28 III), 2. Fânaţe (5 IV). 3, Făgetul Mă- 
năşturului (12 IV), 4. Feleac—Cheia Turului—Turda (16—17 IV), 5. Făget 
(1 V), 6. Valea Ierii—Scăriţa (5—7 V), 7. Banat: Băile Herculane—-Or¬ 
şova—Vârciorova—Cazan (17—29 V), 8. Fânaţe (6 VI), 9. Turda (13 VI). 
10. Apahida (17 VII), 11. Vadul Someşului (12 VII), 12. Poşaga—Scăriţa 
(25—28), 13. Deva (10— ll VI), 14. Piatra Craivii (24 şi 27 VII), 13. Turda 
Cheia-Turzii (VIII), 16. Cluj-Hoia (11 IX), 17. Cluj-Mănăştur (12 IX), 
18. Cluj—Făget (16 IX), 19. Blaj (17—21 IX). 20. Cluj—Sălicea (27 IX). 

Excursiile din 1921: 

1, Cluj—pădurea Mănâşturului (27 111), 2. Făget (13 III). 
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7. Utilizarea herbaruluL 

In afară de ins/itut avem împrumutate următoarele colecţii la dife¬ 
riţi specialişti: 

Arabis (Tuzson—Budapesta) 589 ex. 
Draba (Weingerl—Graz,) 650 + 34 ex. 
Thalictrum (Schiller—Budapesta) 462 ex. + 60 ex, 
Inula (Zsâk—Budapesta) 10 ex. 
luncus tenuis (Degen—Budapesta) 1(3 ex, 
luncus Rochelianus (Degen—Budapesta) 11 ex, 
Carex rigida si hyperborea (Degen—Budapesta) 2 ex, 
Heliosperma (Wettstein—Viena). 
Coriusa (Richier—Bratislava). 

Au mai fost consultate plante din Herbarul Universităţii şi al Mu¬ 
zeului în repeţite rânduri de botaniştii ]. Frodan, J. Grinjescu, K, Ungar, 
Z, C Panju. 

Dublete a cerut şi a primit ]. Dimonie (Caracal), 

IV. Muzeul botanic propriuzis. 
Tabloul statistic alăturat arată numărul mare de obiecte păstrate în 

acest Muzeu: 

Nr.c. Numirea Numărul Observări 

1. Plante pe tabele. 737 uscate 
2. Plante în formalină. 881 în borcane 
3. Plante altfel preparare. 493 uscate 
4. Droguri.. 2677 diferite 
5. Plante utile ... 90 — 

6. Plante alimentare . . ». 596 borcan 
' 7. Colecţia de lemne: — 

a) trunchiuri mari. 275 
b) obiecte mai mici. 58 — 

c) trunchiuri leratologice diforme . 68 — 

d) preparaşi din lemn. 460 — 

e) altă serie de preparaţii lustruite 150 — 

f) diferite obiecte în lemn . . . 20 — 

8. Colecţia de seminţe şi fructe . . . 2271 — 
8. Tablouri cu plante diferite .... 651 — 

10. Obiecte mari de muzeu ..... 44 — 

11. Cutii de plante sistem »Bodor« . . 128 — 
12. Modele de flori şi fructe ..... 502 . — 

13. Desene microscopice ...... 140 — 

14. Fotografii .. 90 — 

15. Diferite chipuri ... . 339 — 

, 16. Coiecjie de alqe. 364 — 

Păcat, că acest bogat material, în lipsa unui local propriu de Mu¬ 
zeu, zace risipit, de 10 ani de zile, în diferite localuri, putând fi foarte 
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anevoie utilizat la cursuri după trebuinţe, şi fiind mare parte închis di¬ 
naintea marelui public. 

Mizeria cea mai mare este însă, că localul vechiului teatru este cit 
totul impropriu pentru conservarea acestor colec|iuni, care se prăpădesc 
văzând cu ochii, de praf, umezeală, ciuperci şi şoareci. Este foarte mare 
şi primejdia focului. Colecţiile acestea sunt astfel aşezate: 

1. Plante utile (alimentare, medicinale) în coridorul Institutului de bo* 
tanică generală. 

2. Expunerea sistematică a regnului vegetal, cripiogamele, în cori* 
dorul Institutului de botanică generală. 

3. Tablouri mari cuprinzând plantele diferitelor regiuni, în sala de curs. 
4. Plantele fanerogame, în sala mare a magaziei de lângă teatru. 
5. Colecţia de lemne şi cea estaziatică în 2 sale din curtea teatrului 
6. Colecţia de trunchiuri de lemne din pădurile noastre, în curte sub 

şopru deschis. 
7. Colecţia de fructe şi seminţe, în 3 camere din partea anterioară a 

teatrului. 
8. Colecţia de lemne străine, tot acolo, în coridorul deschis, precum 

şi într’o sală din curtea teatrului. 
Pentru conservarea acestor piese, preluate dela fostul director într’un 

hal cumplit, s’a cheltuit mult timp, multă muncă, sublimat şi alcool, fără 
de-a putea scăpa o parte a lor de ruină. 

Edificarea grabnică a unui Muzeu botanic, între astfel de împreju¬ 
rări, nu se mai poate amâna mult timp. 

îmbogăţirea Muzeului, în lipsa unui local corăspunzător, nu s’a făcut 
în măsura dorită de noi. 

Am pregătit 30 preparate de ciuperci în foxmalină, şi câteva plante 
exotice din grădina botanică. 

Din grădina botanică nouă s’au pus la o parte vre-o 12 trunchiuri 
de diferiţi copaci tăiaţi. 

Inventarul pe fişe, precis, al întregului Muzeu este aproape terminat. 

V. Publicaţiile Muzeului* 

1. Cu anul 1921 direcţia Muzeului botanic şi a Grădinii a început 
publicarea unui »Buletinul de informaţii al Muzeului botanic şi al Gră¬ 
dinii botanice dela Universitatea din CIuJ«. 

2. In acelaş timp s’a pornit editarea unei publicaţii întitulate »Fiora 
Romaniae exsiccata«, un herbar, care apare în 60 exemplare, dintre care 
30 se distrfhue în ţară, iar alte 30 simt trimise ia Muzeele botanice mai 
importante din lumea întreagă, pentru plante de schimb. 

Această operă ce reclamă o muncă încordată a întregului personal? 
urmăreşte în primul rând scopul, să dea posibilitate cercetătorilor români, 
ca să lămurească plantele critice ale ţării; strânge totodată rândurile bo- 
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tamştilor din tară, dându-le material de comparaţie pentru determinarea 
plantelor; urmăreşte şi scopul unei largi propagande culturale şi naţio¬ 

nale în străinătate. 
Faptul, că ni-s’a cerut acest op exsicat deja din Brooklyn, Washing¬ 

ton (America de Nord), Paris, Copenhaga şi Lipsea, arată, cu cât interes 
:se aşteaptă astfel de publicaţii din Ţara Românească. 

Colaboratorii principali ai acestei publicaţii sunt dnii I. Grinţeseu, 
profesor universitar, Martin Poterii, conservatorul herbarului şi luliu Pre¬ 
dau, profesor la Academia de agricultură, pe lângă directorul Muzeului. 

VI. Botaţiimea Muzeului. 

Fond anual special pentru Muzeul botanic nu s’a prevăzut în exer¬ 
ciţiul bugetar 1919/1920 şi 1920/21. Tipăriturile şi cumpărăturile necăsare 
s’au plătit din fondul laboratorului de botanică sistematică. 

Ca fond extraordinar s’a primit în 1920 suma de 12,000 Lei pentru 
cumpărarea herbarului »F1. Porcius«, care s’a adus şi s’a şi montat deja. 

In exerciţiul anului 1921/22 s’a cerut o sumă de 15,000 lei, pentru 
■Muzeu. 

Cheltuelile cu excursiile botanice s’au plătit din fondul de excursii 
al Institutului şi Grădinii botanice. 

»Buletinul« Muzeului, precum şi publicaţia »Flora Romaniae exsic- 
cata« sunt scoase în sarcina venitului anual al Grădinii botanice noui, 
din vânzarea poamelor şi a fânului. Când noua grădină va îi complect 
organizată, acest venit va înceta de tot. 

Se impune deci înscrierea în budgetul ţării a unei sume anuale su¬ 
ficiente pentru publicarea acestor lucrări utile ştiinţei româneşti şi repu¬ 
taţiei noastre în străinătate. 

VII. Vizitatorii Muzeului. 

Colecţiile plasate în coridorul Institutului de Botanică generală se 
pot vizita zilnic cu ştirea directorului şi a prof. I. Grinţeseu, celea din ve¬ 
chiul teatru numai după anunţarea prealabilă a direcţiei Muzeului. 

Herbarul este zilnic la dispoziţia specialiştilor. Institutelor botanice 
li-se împrumută plante de herbar spre studiu pe un termen limitat. 

In decursul anilor 1919 şi 1920 numărul vizitatorilor Muzeului bo¬ 
tanic a trecut peste 600 persoane, în frunte cu MM. LL. Regele, Regina, 
Principele Moştenitor, şi strălucita Lor suită, corpul diplomatic străin din 
Bucureşti, comisia universitară şi numeroase scoale din întreagă ţara. 

E de regretat, că bogatul material interesant şi instructiv plasat în 
încăperile vechiului teatru este inaccesibil marelui public dornic de învă? 
lătură. Facem deci încă odată un apel către autorităţile în drept pentru 
clădirea fără amânare a noului Institut botanic cu Muzeu corespunzător. 



Compte rendu de l’activite du Mus£e Botanique 
de rUniversite de Cluj en 1919—1920. 

Par le 

Directeur AL. BORZA. 

Le Musee botanique de TUniversite de Cluj est une des collections 
Ies plus riches en ce genre. En rendant compte de 1’activije de ce Mus4e 
sous le nouveau regime, en 1919 et 1920, j’ai cru utile de jeter un coup 
d’oeil sur l’histoire du Musee et de donner des informations plus de- 
taillees sur la composition de l'herbier, qui pourrait intăresser ies savants 
qui s’occupent de la flore de la Roumanie. Dans l’abregâ histovique il faut 
mentionner l’activite de S. Brassai, le premier conservateur de l’herbier du 
Musee National de TransYlvanie. Cette coliection d’environ 53,042 plantes 
en grande pârtie de Transylvanie, a ete transfăree â Tuniversite sous le 
directorat du professeur D r. A. Kanitz, qui Ta beaucoup enrichie. Les di* 
recteursDr. Iu Ies Istvanffy etDr. Vincentes deBorbâs ont laissă moins 
de traces de leur activite. 

C’est le directeur Dr. Aladâr Richter, qui peut etre consideră comme 
le veritable îondateur du Musee proprement dit, et le răformateur de 
l’herbier. C’est lui qui Ta enrichi et l’a place dans des armoires ou il se 
trouve actuellement. 

La situation actuelle du Musee est la suivante: 
Le personnel se compose d’un directeur, et d’un conservateur de 

l’herbier ("Martin Peterf i), aides par un laborant en chef, 2 laborants et 2 
gargons, qui sont en merne temps employes â l’lnstitut de Botanique sys- 
tămatique. Les preparateurs de l’institut (M. Prişcu, E. Pop et G. 
BujoreanuJ et la bibliothecaire s’occupent egaîement du Musee pendant 
leur temps libre. 

L’Hevbier est place dans un ancien bâtiment du nouveau Jardin bo* 
tanique, qui a ete sensiblement aggrandi en l9lp. 

Pour la distnbution des plantes dans l’edifice voir le texte roumain 
page 28—29. 

Pour les collections exiccates contenues dans n ds herbiers et 
pour les collecteurs les plus importants voir page 30-33. 

Le nombre total des plantes est de 360,000 exemplaires, specifiăes 
selon les groupes page 33 du texte roumain. 

En 1919 2o l’herbier a eiă augmente par les donnations du Dr« 
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Olarîu, prof. Racovita, prof. Nyaradv et du directeur, et surtout par I’achat 
de Fherbier Fiorian Porcius (12,000 ăchantillons) contenant la fiore com¬ 
plete des montagnes de Rodna. ătudiăe par ce grand botaniste roumain. 

Pour Ies excursions du personnel du Musee voir ie texte roumain, 
page 34. 

Les collections du Musee botanique propvement dit sont assez ri- 
ches, comprenant 10,831 echantillons de drogues, de bois, de graines 
et de îruits, de tableaux et de modeles etc. 

Malheureusement cette collection de grande valeur est placee dans 
des appartements impropres, en attendant le nouvel Institut et Musee 
botanique dans le nouveau Jardin botanique, qui va etre bientât con¬ 
struit par le gouvernement. 

Les herbiers se pretent. Les collections du Musee sont publiques, 
visibles tous les jours. 

f Dr. Iuliu Wolff. 
De AL. BORZA. 

La 31 Ianuarie 1921 s'a stâns la Turda un florist fruntaş al Ardea¬ 
lului, farmacistul Dr. Iuliu Wolff, a cărui merite pentru explorarea florei 
noastre ne impun această pioasă aducere aminte. 

S’a născut în Cluj la 14 Apr. 1844, fiind unicul fiu al binemeritatului 
farmacist-botanist Ga vrii Wolff. 

Studiile farmaceutice şi le-a făcut la Viena, devenind la 1867 doctor 
în chimie. 

A moştenit deîa părintele său dragostea pentru Scientia amabilis, 
augmentându-şi cunoştinţele şi la Viena, unde a urmat cursuri de botanică. 

A herborizat mult împreună cu tatăl său, iar în urmă singur, dela 
Bucegi până la Munţii Rodnei. Adesea a făcut excursii în tovărăşia ne¬ 
obosiţilor florişti ardeleni: FI. Porcius, J. Romer, ]. Csato, ]. Barth 
şi L. Walz. 

Cele mai multe plante le-a adunat în jurul Turzii şi pe valea Arieşului. 
Schedele Florei exsicate Austro-Ungare, publicată de Anton Kerner 

ia Viena, sunt o mărturie vie a activităţii botanice desfăşurate în aceste 
regiuni de tatăl şi fiul Wolff, care au trimis la Viena 47 specii spre pu¬ 
blicare. Cheia Turzii şi mtele Scărişoara prin ei au fost mai temeinic ex¬ 
plorate, devenind o Mecca adevărată a botaniştilor europeni. 

I uliu W olff n’a fost însă un simplu colector. Avea ochiul ager, care 
a descoperit multe elemente remarcabile ale florei din jurul oraşului unde 
â practicat întâi farmacia, devenind în urmă mare proprietar şi director 
de bancă. 

El a descoperit garoafa hibridă (Dianthus spiculifolius v. petraeiformis x 

saxigenus), care îi poartă numele: Dianthus lulii- Wolffi P e terii, o Poteri- 
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ttlla, numită şi ea P. Wolffiana Siegfr. şi Potentilla tuberoza, pe care ei 
a numit-o astfel 

Un brusture, botezat de ei prealabil în Ierbar Lappa crispa, aşteaptă 

încă să fie lămurit sistematiceşte, fiind de mult în cultură şi în grădina 
botanică din Cluj, cu care a stat în vie legătură. 

In anii din urmă nu mai avea timp să se ocupe mai intensiv de bo¬ 
tanică. Îngrijirea moşiei şi grijile Societăţii agricole din Turda, a cărei 
stâlp a fost, îi răpeau tot timpul. 

Se bucura însă mult, când era cercetat de botaniştii ce se abăteau 
la Turda. 

Autorul acestor şire încă a avut adesea prilejui să privească Ierba¬ 
rul bineîngrijit şi grădina botanică din oraşul Turda şi comuna Sânmihaiu 
a regretatului Wolfî. Cu multă amabilitate primea pe vizitatori şi îe vorbea 
de descoperirile sale — totdeauna şi-a reclamat şie-şi descoperirea plan¬ 
tei Saponaria bellidifolia pe lângă celea enumerate mai sus, — dând bu¬ 
curos îndrumări celor dornici de-a regăsi plantele rare ale acestui ţinui 

Acum s’a dus unul dintre ultimii reprezentanţi ai generalei însufle¬ 
ţite de botanişti ardeleni din jumătatea a doua a veacului trecut; s’a stâns 
ultimul farmacist ardelean, care jertfea şi pe altarul zeiţei Flora. 

Amintirea botanistului Iul iu Wolfî se va păstra în analele Florei 
ardelene cu recunoştinţă. m 

Nachruf auf Dr. Julius Wolff. 
Von AL. BORZA. 

1 
Am 31. Januar 1921 ist in Turda einer der tuchtigsten Floristen 

Siebenburgens gestorben. Magister pharmaciae und Dr. chemiae der 
Wiener Universităt, hat Julius Wolff die Flora seiner Umgebung und 
besonders des Arieş-Taies jahrzehnteiang durchforscht. Die Flora der 
Schlucht von Turda und des Berges Scăriţa bei Poşaga wurden haupi- 
săchlich durch die fioristische Tătigkeit JuliusWolfFs und seines Vaters, 
Gabriel Wolfî weltbekannt, indem sie in Kerner’s «Flora exsicc. 
austr. hung.» nicht weniger als 47 interessante Pfîanzen der Turdaer 
Gegend ausgaben. 

Seinen Namen fiihren folgende Pfîanzen: Dianthus 1 ulii Wolffi 
Păterfi, Potentilla Wolffiana Siegfr. Er selbst gab der seltenen «Potentilla 
tuberosa Woiff« den Namen. Im Herbar (und kultiviert im botanischen 
Garten von Cluj) gibt es noch eine unpublizierte Lappa crispa, die er ge- 
funden hat. In seinen Garten von Turda und Sânmihai kultivierte er vieie 
Seitenheiten der siebenbiirgischen Flora, die er in Geseîlschaff seines 
Vaters und der Botaniker seiner Generation: J. Romer, FI. Porcius. 
I. Csat6, J. Barth und L. Walz kennen lernte. 

Sein Andenken wird in den Annalen der vaterlăndischen Floristik 
jederzeit mit Dankbarkeit und Anerkennung genannt werden. 



Bibliographia botanica Romaniae 
annorum 1914—1920*) 

■ Composult AL BORZA. 

Aflai, 1914, A deliblâti kincsfârl homokpuszta Ismerefehez. Beschrel- 
birng der ararischen Sandpuszfa Deliblai Budapest. 86 p. 

— 1917. A szappangA oker fermeîese a deliblâti homokpuszîân, 
{Erdeszeîi lapok, t LVI, p. 25—27). 

Androneseu, D., 1914, Mendellsm. (Viaţa Agricolă, t V, p. 432-438, VI 
p. 52—54, 83-92), 

— 1915. The physiology of the pollen of Zea Mays with special 
regard io vitality. Teză p. doctorat la Univ. din Illinois. 36 p. 

A.nonymus, 1916. A Buna es Maros kozott 1912—19l4~ben eszleii phyfo» 
phaenologiai âdatok, (TermeSzetludomânyi Fu-zetek, t XXXIX, 
p. 50—6 U 

A uf ort eseu, P., 1920, Pădurile din România mare, (Revista Pădurilor, t 
XXXII, p. 185—2131 

Băile neg ger, R., 1917, Az alfold erdeinek hai dani elierjedeserol fErde» 
szefi Lapok, t LVI, p. 319—326). 

Behrmann, W., 1919. Die Landschaffen Rumâniens. (Zeitschrift d. Ge* 
sellsch. Erdkunde, t 1919, p. 29). 

Bernâtsky, }., 1914. A Magyar Alfold fâs ndvenyzefe. Die Băume und 
Slrăucher des ungarischen Tieflandes. fErdeszeti Kiserletek, t a. 
1914, 52 ei 59 p.) 

Blliarl, Gy., 1914. Hazânk RumexAa]zmdk meghafârozo kuîcsa. Keffos 
tâblâvai — Bestimmimgsschliissel der ungarischen Rumex-Men, 
Mit Doppelfafel (Magyar Butanikai Lapok, t XIII, p. 326—331) 

— 1914. Rumex pseudomtronatus Borb, Âbrâval. Ober Rumex 
pseudonaîronatus Borb. Mit AbbI!dung.(BoîanikaI Kdzlemenyek, 

__t. XIII, p. 58—62 ei [31]—[34]). 

*) In această Bibliografie se emimără pe cât se poate de complect publicaţiile 
botanice care privesc pe de-antregul ori In parte flora actualei Românii, precum şi 
toate publicaţiile botanice de orce natură, a autorilor români. 

Dnii autori sunt rugaţi a trimite redacţiei lucrările lor, ori cel puţin indicaţii 
bibliografice corespunzătoare, pentru a putea fine Ia curent această bibliografie şi a-i 
întregi lacunele. 

— Cette bibîiographie comprende Ies publications concernant entîerement ou en 
pârtie la flore de îa Ro'umanie d’aujottfd’htii et tous Ies publications botanlques, quelîes 
4uJeIleş soient, des roumains. 
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Bîattny, T., 1917» Az erdsszefl jelentosegu fâk âs cserfek eîterjedese a 
magyar âllam teriileten. (Erdeszeti Lapok, t LVI? p. 420—430* 
et 464—473). 

Bortea, L, 1914. Deformalions provoquees par Exobasidium rhododendri 
Gram. sur Rhododendron myrîifolium• (Ann. Scient Univ. de 

]assy, t VII, p. 209'. 
— 1915. Nouvelle îiste des zoocecidies de Roumanie. (BulL de la 

sect. scient de l’Acad. Roum., t. III. p. 238—241). 
— 1915. Nouvelle contribution â Fetude des zoocecidies de Rou¬ 

manie. (Ann. scient Univ. jassy, t VIII, p. 393—403). 

Borza, AL und Lingelsheim, A., 1914. Piantae novae Limprichtianae 
in Yiinnan coilecîae. (Repertorium Specierum Novarum Regni 
Vegetabilis, t XIII, p. 385—392). 

Borza, AL, 1915. Adafok az erdelyi FritiUaria tenella ismeretehez. Zur 
Kenntnis der siebenburgischen Friiillaria teneila. (Boianikai 
Kozlemenyek, t XIV, 188—192 et [125]—[126]). 

— 1915. Elichete pentru colecţiune de plante. Blaj. 28 p. 

— 19i5. Barth ]6zsefv Nachruf an JosefBarth. Mit Portrait 
(Magyar Botanikai Lapok, t. XIV, p. 116—119). 

— 1915. 1 osef Barth. (Unirea—Blaj, No. 94). 

— 1916. A Saponaria beilidifolia Smith erdelyi îeMhelyeL Ober 
die Siandorie der Saponaria beiîidifoiia Smith in Siebenburgen. 
(Magyar Botanikai Lapok, t XV, p. 86—87). 

1916. Florile Yiinnanului. («Unirea» [Blaj], No. ii et sep. 7 p.). 

— 1916. Păşunea albinelor. («Calendarul Asociaîiumi» pe 1916). 

1917. Comorile botanice dela Belioara. (Convorbiri Ştiinţifice, 
[Orăştie] t I, No. 6—7,). 

1918. Să cultivăm plantele de leac. (Bibi. pop. a «Asociatijnip 
iSibiiuJ t. Vil, No. 47, p. 120—126). 

— 1917. Din lumea plantelor. No. 16 din «Biblioteca Sămănatorm 
lui»-, Arad, 88 p. 16°. 

Floarea Lotus dela Oradea. («Unirea» [Blaj] 1917. No. de Paşti), 

— 1917. în loc de tutun. («Unirea» [Blaj], 1917. 27. Sept) 

— 1917. Oaspeţi nechemaţi în flora noasiră. («Unirea» [Blaj], 1917, 
No. î). 

— 1917. Să cultivăm plante med'cinale. («Unirea» [Blaj], 1917. No. 8). 

— 1918. Floarea Paştilor. («Unirea» [Blaj], 1918. No. 82). 

— 1918. Gheţarul dela Scărişoara. (Convorbiri Ştiinţifice, [Orăştie], 
t II, No. 8—9). 

- 1918. Grădinile ţărăneşti din Munţii-Apuseni. (Convorbiri Ştiinţh 
hce, [Orăştie], t II, No. 2—3). 



ga'fB'a, AL, î3î8; LiferafuFa botanică privitoare ia ţinuturile româneşti In 
decursul răsboiuiui mondial» (Convorbiri Ştiinţifice, [Orăşiie], 

ţ O, X 
1918» Plante de săpun. («Calendarul Nostru» [Beiuş], pe 1919, 
p, 87—89). 

1918, Cultivarea plantelor de leac. (Orientul Român, a» 1918, 
p. 22—231 

1919, Plantele de leac comoara săracilor, («Gazeta Poporului», 
{Şibiiul, anul II, No. 15—22). 

— 1920, Studii botanice în Câmpia Ardealului. («Transilvania», i 
LI. p. 74—78), 

— 1920. Bolşevismul In, natură» («Transilvania», [Sibiiu], t. Lî, 
p. 929—936'. 

— 1920. Grădina botanică şcolară din Blaj. (Revista Uniunii Pro¬ 
fesorilor. [Sibiiu], t. I, No. 1—2, p. 17—24'. 

Brândza, M.,T9l4. Contributlon â l’etude des zoocecidies de Roumanie. 
{Ann. Sc. Univ. jassy, t VIII, p. 33—51). 

— . 1914. Myxomycetes de Roumanie. (Ann. Scient Univ. jassy, t- 
VIII, p. 259-294). 

— 191Ş. Beuxieme contributlon â l’eiude das zoocecidies de la 
Roumanie. (Ann. sc. Univ. jassy, t. X, p. 94—120). 

—• 1916, Nota sur quelqueş Myxomicetes nouvelles pour la flore 
mycologique de Ia Roumanie. (Ann. sc. Univ. jassy, t. X, p. 
182—199). 
1920, Azolla Caroliniana Willd. în împrejurimile Bucureştilor. 
(Publicaţiunile Societăţii Naturaliştilor din România. No. 4. 
Contribuţiuni Ia Studiul Faunei, Florei şi Geologiei ţârei, p. 
24—26). 

—v 1920. Myxomicefes de Roumanie, recoltes, prepares et determi- 
peeş par Ie prof. Dr. M. B. (Publicaţiunile Societăţei Natura- 
liştilor din România. No, 4. Contribuţiuni la Studiul Faunei, 
Florei şi Geologiei ţârei,, p. 9—23). 

Buja, S., Î914. Adatok Erdely halophytoli formâciojânak kialakulâsâhoz 
es nehâny halophytonjânok bsszehasonlito alak-, alkattani szer- 
kezetâhez. 4 tâb. Bfesertatlo. Kolozsvâr, 32 p. 8°, I—IV tab. 

C.he-rnbach, FL, I9i4. Cronica pomologieă. Pomologia în ţinutul Făl- 
fiuluL (Viaţa Agricolă, t. V, p. 27—29;. 
,1914. Pomologia în ţinutul Fălciului: Prunii. (Viata Agricolă, 
i V. p. 140-143,). 

** 1914. Pierşecile şi nucile. (Viaţa Agricolă, i V. p. 384—388). 

CtnştB.Btlnean.^ J. Q 1920, Uredinşeş de Roumanie. (Arm. Scient 
Univ. de jassy, i X, p6 314—460,. 
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Davfd, M. D., 1916* Note sur Ies plantes fossiles des couches pllocfenes* 
du plateau Moldova. (Ann. scient Univ. de ]assy, t X, p. 35—89). 

Dănlciuc, V., 1918. Pomologia Ţării româneşti (Viata Agricolă, t VIP 
p. 24—30), 

Begen, Â. 1914. Adaîok a Bucsecs mohaîîorâjânak Ismerefehez. Ein 
Beitrag zur Kenntnis der Moosflora des Berges Bucsecs in 
Siebenbiirgen. (Magyar Botanikai Lapok, t XIII, p. 209—2Î7). 

1915. Megjegyzesek nehâny keîeti novânyfajrol. Bemerkungen 
uber einige orientalische Pflartzenarîen. LXXVIL (Magyar Boi 

Lapok, t XIV, p. 80—81). 

— 1916. A Woodsia gîabella R. Br. felfedezese Erdelyben. Ober 

die Entdeckung der Woodsia giabeila R. Br. In Siebenbiirgen. 
(Magyar Botanikai Lapok, i XV, p. 270)» 

— 1916. Megîegyzesek nehâny keleti novenyfajjrâl Bemerkungen 
uber einige orientalische Pflanzenarten. LXX VIII. Veronica spi- 
cata L. subsp. Frodani (Magyar Boi Lapok, i XV, p. 250—251). 

Deleanu, N. T., Sur l’hydrolyse des substances albuminoides sous Fin* 
fluence de la papaine ei de la papayotîne. fAnn. Scient Univ. 
]assy, t VIII, p. 252—259). 

— 1914. Respiraţia periodică a frunzelor. (Revista Ştiinţifică, t V, p. 
225—230). 

Oimonie, M., 1919. Din plantele medicinale. Toporaş, («Răsăritul», Bucu¬ 
reşti. A. II, No. 3—4, p. 9—10). 

Dumitrescu, C. A., 1914. Lista de plante din Bulgaria adunate în cam» 
pania 1913. Bucureşti 

Encuiescu, P., 1914. III. Confributiune ia Flora Dobrogei. (BuL Soc. 
rom. şt, t. XXII, No. 6). 

— 1914. Harta zonelor de vegetaţie lemnoasă din România. După 
cercetările sale proprii şi după lucrările botanîştilor: O. Brân d za, 
D. Grece seu, Procopianu P., Zaeh. Pan fu, etc. — Carte des 
Zones de la vegetation îlgneuse de Roumanie. D’apres ses 
propres recherches et d’apres Ies travaun des botanistes D. 
Brandza, D. Grecescu, Procopianu P., Zah. Pantu, etc., 
amsique d’aprâs Ies donnees du Serv. des Forets de FEtat 
(Memoires de FInstitut Geologique de Roumanie, No. I, pi 1)* 

Encuiescu, P., 1919. Flantajlunlîe de Salcâm din subzona stepei pro» 
priuzise din România. (Revista Pădurilor, i XXXII, p. 34—38). 

— 1920. Evoluţia succesivă a solului şl subsolului din depresiuni, 
paralel cu aceasta şi a vegefaţiunii spontane ce o suportă din 
stepa uscată pănă în • zona forestieră. (Viata Agricolă, t. XI, 
No. 12). 
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Fekeie, L et Blat-tny, T., 1913.'âz eîdlszeii je!en!6sâşu fâk & cserjek* 
elierjedese a Magyar Âllam teriileten, Seîmeczbânya. 21., VIII + 
793 et II + 150 p., 5 chari, plur. tab. 8°. 

1914. Die Verbreitung der forslllch wichtigen Bâume und 
Strâucher Im ungarischen Staate. Selmecbânya, 2 t., 845 et 150 
p, Mit 5 Landkarten, 18 Kunstdruckkarten und zahîr.. Text» 
illustrationeip 

FI crescu, L, 1920, Scumpia şi Industrializarea el (Revista Pădurilor, t 
XXXII, p. 274—277), 

Fodor, F. 1916. A Szârko. 1 rafzzal es 2 vâzrajzzal (Turistăk Lapja, t 
XXVIII, p. 15—20). 

Grinţescu, Gh. P., 1920. Confribuiium Ia Flora României (Publicaţiunile 
Societate! Naturaliştiior din România, No. 4. Contribuliuni la 
studiul Faunei, Florei şi Geologiei tăref, p. 27—36). 

1914, Plantes' nouvelles ou peu connues en Roumanle. (BulL 
de la seci seîeni de FAcad, Roum„, t II, p. 44—48), 

Grinfescu,}., 1915, Orohanckele părăsite pe tutunurile din România. Extras 
din Buletinul Regiei Monopolurilor Statului, 1914—1915, Bucu¬ 
reşti 8°, 54 p., 2 tab, col 

— 1915. Herborisalions en Dobrogea, (Ades de la Soc. heiv, des 
Sciences naturelles, t. II, p. 2O7). 
1916. Formalina ca mijloc de desinfectare a seminţelor de tutun, 
(Buletinul Regiei Monop.-Statului, a. 1915, trim. I şi II). 
1916, Ciuperca Alternării şi maladia tutunurilor din anul 1915. 
(Buletinul Regiei Monop, Statului, a. 1916, trim. I şi II), 

— 1916. Chestiunea maladiilor bacteriene la tutunuri In timpul 
celor din urmă 25 ani — Studiu bibliografic. (Buletin, Regia 
Monop. Statului, i IV, trim. I şi II, p. 19—25). 

— 1919. Cancerul cartofilor. (Viata Agricolă, t. X, No, 8). 

— 1920, Negreala grâneîor în România şi cauzele el (Viaţa Agri¬ 
colă, t XI, No. 23—24). 

— ■ 1920. Cultura tutunului în provincia Rubanului (Caucaz). ('Bule¬ 
tinul culturel tutunului, i XIV, No. 46—47, p. 7—14), 

— et Grinfescu, A., 1915. Les mouvemenis spontanes et Ies 
mouvements provoques des feuiUes des Legumineuses. (Ann. 
sc. Univ. ]assy, t IX, p. 168—214). 

Gyorffy, 1915. Walz JozsejL ArekeppeL Ludwig Walz. Mit Por» 
trăi. (Botanikai Muzeumi Fiizetek, t. I, p. 1—9). 

— 1915. Ober das Vorkommen der Moiendoa Sendtneriana in den 
Karpathen ausserhalb der Holien Tâtra, A Moiendoa Sendtneri 
ana kârpâtl elofordulâsa a Magas Tătrân kivtil. (Magyar Bota* 
nikai Lapok, t XIV, p, 71—74A ■ 
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Gyorffy* J., 1916. Bucegm romanica l!şzakamerikâb'an (in N©rth^Amerki). 
(Magy. Bot. Lapok, t. XV, p. 90). 

— 19! 8. A bedelloi hegyek tiszafâirol, 1 tâblâvaî. Ober das Vor 
kommen der Eibe in dem Bedeîloer Gebirge* Mit 1 Taîel 
(Botanikai Muzeumi Fiizetek, t. ÎI, a. 19!6, p. 50—59). 

— 1916. Communîcaiio l-a stationis phytophaenologicae Kolozsvâr* 
ensis. Cum una tabella. (Botanikai Muzeumi Fuzetek, t. II, 
a. 1916, p. 86—95). 

— et Peterfi, M., 19Î6. Schedae et ammadverslones diversae ad 
«Bryophyta regniHungariae exsiccafa, edita a sectione botanica 
Musei Naîionalis Transsilvanici». Tom. 1, No. S —50. Cum figura 
et 3 tabulis. (Botanikai Muzeumi Fiizetek, t I, a. 1915, p® 10—73). 

Hayek, A., 1916. Die Pflanzendecke Ostarreich-Ungarns. L Bând. Mit 
312 Abbildungen im Text und 57 Tafeîn. Leipzig und Wien 

(Franz Deulicke). 602 p. 

Hohr, H., 1914. Segesvâr archegoniumos novenyei. Adatok Erdely krypfo 
. gamiusflorâjâhoz. Die Archegoniaten von Segesvâr. Beitrăge 

zur Kryptogamenfora von Siebenbiirgen. (Onnepi munkâlatok 
a magyar orvosok es termeszetvizsgâlok Nagyszebenben tar= 
tando XXXVII, vândcrgyiilese alkalmâbol Kiadja a nagyszebeni 
Erdelyi Termeszettudomânyi Egyesulet. [Nagy3zeben],p.75 130). 

— 1916. Erwiderung. (Magyar Botanikai Lapok, t. XV, p. 291—239). 

Hormuzaki, C. Frh. v., 19’5. Nachtrăge zur Kenntnls der Pofenfillen- 
îlora der Bukowina, nebst Bestimmungstabellen der aus dem 
Gebiete bekannten Arten. Mit 10 Textfiguren. (Oster. bot Zeit- 

schriît, t. LXV, p. 103—118). 

lacobescu, N., 1919. Contributiunl la studiul repartitiunil forestiere în 
România. (Revista Pădurilor, t XXXI, p. 49—65 şi 215—228). 

— 1920. Elemente de Botanică. Bucureşti (Cartea Românească) 

312 p. 
Jâvorka, S., 1914» Kisebb megjegyzesek es ujabb adatok. Floristische 

Oaten. (Botanikai Kozlemenyek, t XIII, p. 34—2S et [16l—[1T]). 

— 1914. A Car dans candicans W. et K. es hazai rokonai. Abrâ- 
val. Carduus candicans W. et K. und seine ungarlândischen 

Verwandten. Mii Abbildungen. (Botanikai Kdzlemenyek, t XIII 

p. 20—24 et [131—[161). 

— 19-14. Emlekezes Csaîo îânoşrol Arckeppel Erinnerung an 
]. von Csato. Mit Porîrăt (Botanikai Kpzlemenyek, t XIII 

p. 83—87 ei [39]—[40]). 

— 1915. Kisebb megjegyzesek es ujabb adatok JIL kozlemeny. 
2 keppel Floristişche Paten. Pritte .Mitteiiung. Mit 2 Abbil* 
dungen. (Botanikai Kdzlemenyek, t XIV, p. 93—109 183]—[90]X 



fiWfki, % îMB. Kisebb Mâgjegfzesek es ujâbb adatok îi. kodemeny. 
Flbristisehe Daten. II (Botanikăi Kozlemenyek t XIV, 
p. 62—68 et [27] —[31]). 

— 1616. Egy uj endemikus Puimonariânkvol KeppeL Ober eine 
neue Palmonaria în Ungarn, Mit Abbiîdungeh. (Botanikai 
Kozlemenyek t XV, p. 51—57 et [îOHisj). 

— 1916. Kisebb megjegyzesek eâ' ujabb adatbk. IV. koziemeny. 
Flbristisehe Daîen. Vierîe Miîîeiluhg. (Botanikai KSzlemenyek, 
t XV, p. 10—17 et [4]—[9]). 

— 1917. Kisebb megjegyzesek es ujabb adatok V. kozlemeny. 
Kleinere Bemerkungen und neuere floristische Daten. Funîte 
Mitîeilung. (Botanikai Kozlemenyek, t. XVI, p. 1—8 et [1]—[4]). 

— 1917. Kisebb megjegyzesek es ujabb adatok VL kdzlemeny 
Floristische Daten. Sechste Mitteilung. (Botanikai Kozlemenyek, 
i XVI, p. 52-60 et [21]—152]). 

— . 1918. Addifamenta nonnulla ad floram bulgaricam. Siîene Ura» 
movl Jâv. (Magyar Bot Lapok, t XVII, p. t>9). 

— / 1918. Kriîikus Caiamintha fajok Kritische Calaminîha ~ Men. 
(Magyar Botanikai Lapok, t XVII, p. 45—51). 

îoneştii, N. N., 1915. Geografia botanică. (Revista Ştiinţifică «V. Ada- 
machi», t. VI, p. 269—282). 
1916. Pădurile din Cadrilatei (Revista Pădurilor, i XXX, p. 
154—160, 219-232). 

Latnţianu, C., 1914. Acfiunea fertllizantă a -sulfului (Revista Ştiinţifică, 
t. V, p. 237-238). 

— 1914. Asupra acţiunii fertilizatoare a floare! de sulf. (Revista 
Ştiinţifică, t V, p. 141—142). 

— 1915. Asupra varietăţilor de porumb cultivate în Mehedinţi 
(Revista Ştiinţifică, i VI, p. 291—292). 

— 1915. Principalele varietăţi de porumb cultivate în România. 
Turnu Severm (G. Bejan), 60 p. 8° mic. 

Dac-sfiy, 1. L„ 1916. A nagyvâradi patakok kovamoszatai AbrâvaL Die 
Baziilariaceen der Băche bei Nagyvârad. Mit Abbildung. (Bot. 
Kozlemenyek, t. XV, p. 15/—161 et [61]—[63]). 

Lâszld, Q., 1915. A tozeglâpok es eloforduîâsuk Magyarorszâgon. 10 
îâblâvaî es 30 szovegkozti âbrâvaî. A m. kir. foîdtani intezet 
kiaăvânya. Die Torfmoore und ihr Vorkommen in Ungarn. 
Mit 10 Tafeln und 30 Textabbildungen. Publikaiion des k ung. 
geologischen Institutes. Budapest 155 + IV p., '8°. 

4e4-s:te:r, FL, 19-17. Kumăniens Landwirfschaff und Emteergebnlsse. (Mit- 
teitengen $er2geog& :Gesellschaft> Wien, t. LXS p. ^73). 
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Lengyel, Q.f 1919. Amaranîus crispus. (Magyar Boi Lapok, t. XVIII, p,61), 

Motăş, t, 1914.- Obţinerea experimentală a unui pigment antocianic, 
(Revista Ştiinţifică, t. V, p. 55). 

~~ 1914. Influenta ferului asupra desvoltărli orzului (Revista Ştiinţi¬ 
fică, t. V, p. 56). 

Motăş, C, 1914. Influenta zincului, cadmiului şi gluciniulul asupra creşterii 
unor Mucrorlnee (Revista Ştiinţifică, t V, p. 56—57). 

— 1914.0 excursie în Dobrogea (Revista Ştiinţifică, t. V, p. 149—150), 

Nyârâdy, E. G., 1914. Marosyâsârhely es kornyăken elo tavaszi esnyâr* 
eîei ndvenyek meghatârozâ kdnyve. Marosvâsârhely, LXXII! + 
127 p. 

Pâter, B., 1914. Die Heilpflanzen-Versuchsanşţalt der landwlrtschaftlichen 
Akademie in Koiozsvâr. Heît I. Kolozsvâr. (Stief Jeno). 47 p, 

1914. La euifure des Plantes medicinales en Hongrie. (Buil 
mensuel des RePaSeignements Agricoles et des Maladies des 
Plantes, Rome, t V, No. 1, p. 1—4). 

— 1915'. Az iilafos Mâriafu es a szagos muge. (Termeszettudomânyi 
Kozlony, t. XLVII, p. 247—250). 

— 1917. Berichi liber das Arzneipflanzen-Versuchsfeld der land» 
wirtschaftlichen Akademie in Kolozsvâr. Heft: ÎL Kolozsvâr 
(Stief Jeno), 73 p. 8°. 

— 1917. A koiozsvâri gyogynSvenY telep 1915 es 1916 evi kiser» 
letei. 3 keppel. Ober die Versuche im ]ahre 1915 und i9l6 
liber Arzneipflanzenkulturen an der landwirtschaftl Akademie 
Kolozsvâr. Mit 3 Abbildungen. {Kiserletugyi Kdzîemenyek, t 
XX, p. 194—232). 

— 1918. Berîcht liber das Arzneipflanzenversuchsfeld der land» 
wirtschaftlichen Akademie in Kolozsvâr. Heft: III. Kolozsvâr 
(Stief ],>, 58 p. 

P a 11 i s, M., 1916. The structure and history of plav: the flbating fen of 
the Banube. (Linnean Society*s Journal. Botany, t. XLIII, p. 248). 

Fanţii, Z. C, 1914. UAsplenium garmanicum e YOrchis Germani en 
Roumanie. (Bull. de la sect scientifique de FAcad. Roum., t H» 
No. 9, p. 289). 

— 1915. Flora Ceahlăului Schiţă de vegetaţiune- cu 2 planşa 
(35 p. eKtr. din Bul. Soc. Reg. Rom. de geogr., t. XXXVI). 

— 1915. Orchidaceele din România. Studia monografic, cu 50 table. 
Ediţiunea Academiei Române. Bucureşti. 8°, 228 p. 

— 1915. Şur Ies Orchidacees de Roumanie. (Bull. de la Sect 
Scient. de FAcad. Roum., t III, p. 253—268). 

1916. Deux plantes nouvelles pour la Flore de la Roumanie. 
(Bull de la sect scient de FAcad. Roum., i IV, Na 61 



Î§16. Omphăiodes scorpioides Schrank -şn Roiimame. (BuL 
, de la seci scient. de FAcad. Roim, i IV, p. 378—380). 
—' 1920. Speciile de Geranium care cresc spontaneu în vechiul 

Regat al României şi în Basarabia. Les especes de Geranium 
qui vivent spontanâment dans rancien royaume de !a Rou- 
manie et en Besarabie. Resume. (Publicajiunile Societăţii 
Naturaiiştilor din România, No. 4. Contribufiuni la studiu! 
Faunei, Florei şi Geologiei. tarei, p. 37—52 ei 53—56). 

Pasc, 3F., 1914. Die Flora des Siebenbiirgischen Hochlandeş. (Engler’s 
Botanische Jahrbiicher, t. L, Supplemeritum, p. 32—40). 

— 1920. Pîlanzengeographie von Rumănien. Mit 5 Textfiguren und 
8 Tafeln, (Nova Acta. Abh. der Leop. CaroL Deutschen Aka- 
demie der Naturforscher, i CV, No. 2, p; 81—342). 

Piterfi, M., 1916. Nehâny erdelyi szegfii ismeretâhez. 3 tâblâval. Zur 
Kenntnis einiger siebenbiirgischen DIanthus-Arten. Mit 3 Tafeln. 
'(Magyar Botanikai Lapok, t. XV, p. 8—27), 

-r 1918, A Pulmonar ia. rubra Schott et Ky. bastardusairol. 2 
tâblâval Ober Bastarde der Pulmonar ia rubra Schott et Ky. 
Mit 2 Tafeln. (Botanikai Muzemit! Fuzetek, t II, 1916, p. 35—49). 

— Î9Î8. âz Ornifhogaium Boucheanum (Kunth) Aschers. rend- 
alîenes virâgairol 2 tâblâval. Ober abnorme Bltiten von Ornitho- 
galum Boucheanum (Kunth) Aschers, Mit 2 Tafeln. (Botani¬ 
kai-Muzeumi Fuzetek, t. II, 1916, p. 60—-85). 

— 1918, Adatok Erdely flârăjăhoz, Beitrâge zur Flora von Sieben* 
biirgen. (Magyar Botanikai Lapok, t. XVII, p. 58—63). 

~~~ 1918. A St/ringa Jozsîkaea a «Bujfum» termohelyrot Ober den 
Standort der Seringa Jozsîkaea bei «Bujfum». (Magyar Botani- 

■ kai Lapok, t XVII, p; 97—98). 

Petresco, C., 1915. Plantes nouvelles pour la flore de Dobrogea. (Ann. 
sc. TtJniv. lassy, f. IX, p. 357—364), 

1916. Plantes nouvelles pour la flore de Dobrogea. (Ann. sc. 
■ de FUnlv. de lassy, t X, p. 90—94). 

Petrescu, C., 1916. Contribution â la flore de la Roumanie. (Bull de ia 
Seci. Scient de FAcad. Roum., t V, p. 72—77), 

1916. Plantes nouvelles pour Ia flore de Dobrogea. fBull deta 
Seci Scient. de FAcad. Roum., t. IV, p. 143 .145). 

Petrescu, C., 1916, Plantes nouvelles pour la flore de Dobro- 
gea. (Buîl. de la Seci Scient. de FAcad. Roum. t. IV, p. 
216-220), 

1916. Plantes nouvelles pour Ia flore de Dobrogea (Bull de Ia 
-Seci Scient. de FAcad. Roum., t. IV, p. 286—296). 
1916. Contribution pour Ia flore de Dobrogea. (IV note). 



(Bull. de la Sect. Sdent. de l’Acad. Roiim., t. IV, p. 318—322/ 

1916. Contribution pour la flore de la Moldavie (Bull. de la 
Sect. Scient. de l’Acad. Roum., t. IV, p. 354—359). 

— 5916. Contribution pour la flore de la Roumanie. Sixieme note. 
(Bull. de la sect scient. de l’Acad Roum., t. V, p. 72—77). 

— 1920- Contribution â la flore mycologique de la Moldovie. 
(Bull. de la Sect. Scient. de l’Acad. Roum., t. VI, p. 124—132). 

— 1920. Contribution â la flore de la Roumanie. VIII me note. 
(Bull. de la sect. Scient. de l’Acad. Roum., t. VI-, p. 71—76). 

1920. Contribution â la .flore de la Roumanie. Septîeme note, 
(Bulletin de la sect. scient. de l’Acad. roum., Bucureşti 1920, 
t. VI, No. 1, p. 44—52). 

Popea, N-, 1915. Cultura bumbacului în raport cu clima şi felul pământu¬ 
lui. (Revista Ştiinţifică, t. VI, p. 125—134). 

Popescu, C. T-, 1920- Rolul ţăsutuiui liberian în transportul substanţelor 
organice asimilate la plantele superioare. («Publicaţiunile Socie- 
tăţei Naturaliştilor din România» Nr. 4. Contribuţiuni la studiul 
Faunei, Florei şi Geologiei ţârei, p. 57—71). 

Poppov, Th., 1920. Două plante vătămătoare. (Revista Pădurilor, t. XXXII, 
p. 348—386). 

Preissecker, K-, 1916. Eine Blattkrankheit des Tabaks in Rumânien. 
Mit 4 Taîeln. (Fachliche Mitteilungen der osterr. Tabakregie, 
Wien. Heît 1—3, p. l—15). 

Prodan, ]., 1914. Bâcs-Bodrog vârmegye sziki novenyei. Die Halophyten- 
flora des Komitates Bâcs-Bodrog. (Magyar Botanikai Lapob, 
t. XIII, p. 79—138). 

1914- Centaureae novae hybridae. (Magyar Botanikai Lapok, 
t. XIII, pag. 70—72). 

1914- Contribuţiuni la Flora României. (An. Ac. Rom. Ser. III, 
t. XXXVI,). 

1915. Bâcs-Bodrog vârmegye florâja. Flora des Komitates 
Bâcs-Bodrog. IMagyar Botanikai Lapok, t. XIV, p. 120—269). 

1916- AcM/ea-hibridek a Dobrogeâbol. Achillea-Bastarde aus 
der Dobrogea. (Magyar Bot. Lapok, t. XV, p. 62—65). 

1916. Nehâny adat hazânk florâjânak ismeretehez. Einige Bei- 
trăge zur Kennlnis der Flora von Ungarn. (Magyar Botanikai 
Lapok, î. XV, p. 251—258). 

1917. A Dobrogea novânyfoldrajza. Pflanzengeographie der 
Dobrogea. (Magyar Botanikai Lapok, t. XVI, .p. 77—109). 

1918. Adatok România florâjâhoz. Beitrăge zur Flora von 

Rumânien. (Magyar Bot. Lapok, t- XVII, p. 74—79). 
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' 1918. Ujabb adatok Bosznia es'Hercegovina fiorăjâhoz. ,Neue 
Beitrăge zur Flora von B Dsnien und der Herzegovina. (Magyar 
Bofanikai Lapok, k XVII, p. 79—82). 

— . 1918. Egy uj Nasturtium fajvegyulef a Bâcskâbol. Ober einen 
neuen Nasturtium-Bastard aus der Bâcska. (Magyar Botanikai 
Lapok, i XVII, p. 97). 

Puşcariu, V., 1920. Plantele veninoase. Biblioteca de popularizare a 
Ştiinţei No* 13. Bucureşti. 70 p. 16°. 

Radi an, S« Şi, 1920. Contribuţluni la Flora bryologică a României. 
(«Fublicafiunile Societăţei Naturalişlilor din România». No. 4. 
Contribuţiuni la studiul Faunei, Florei şi Geologiei ţârei, p. 72—84). 

Rapaics, R., 1915. Az alloldi flora novenyfdldrajzi problemăja. (Urânia* 
t. XVI, p. 408—415)* 

— 1916. A nagyvâradî iiinderrâzsa eredeferol Keppei, (A Kert, 
. t. XXII, p. 427—431). 

Rd-mer, J., 1914. Der Pflanzenreichfum des Butschefsch, (jahrbuch des 
Siebenbiirgischen Karpathenvereins. 1914). 

— 1915. Jos'ef Barth f. (Verhandlungen und Mitteilungen des 
Siebenbiirgischen Vereins fiir Naturwissenschaften, t. LXIV. 
a. 1914, p. 167—172). . 

Ronniger, K., 1-918. Eine pyreneische Festuca ais neuer Biirger der 
Flora Siebenbiirgens. (Magyar Boi Lapok, i XVIII, p. 14—17). 

Roriade, P., 1914. Muşeţelul sau Romoniţa. {Viata Agricolă, i V, p. 39—40). 
1914. Cultura plantelor medicinale. (Viata Agricolă, i V-, p. 

■ 311—316, 341—344). 

Russ, E., 1914. Chondriosomi la plante. (Revista Ştiinţifică, t. V, p. 54—55). 

Sandu- Aid ea, C, 1915. Ameliorarea plantelor agricole. Biblioi Agr. rom- 
Bucureşti, 392 p. 

Săftoiu, L, 1914. Antracnoza fasolei. (Viata Agricolă, i V. p. 193-199). 

Săvul es cu, I., 1915. Conuulvulus persicus en Roumanie. (Bul. seci 
scieni Acad. Roum. i IV, p. 69—70). 

— 1916. Studiu asupra speciilor de Campanula din seci Hetero- 
phyilae, ce cresc în România. Diss. Bucureşti 100 p. 

~~ 1916. Sphaeroîheca mors-uvae* (Swein.) Berk ei Guri und 
der Amerikanîsche Mehltau des Stachelbeerstrauches in Re¬ 
maniem (Buli de îa SeciScient.de FÂcad. Romii., i V, p. 65—71). 

Schiffnen V., 1914* Lebermoose aus Ungarn und Kroatien. IV. Beitrag. 
(Magyar. Boi Lapok, t. XIII, p. 231—24). 

Schiller, 1917* Ranunculus binatus Kii (Math. Term. Eri, i XXXV, 
p. 361). _ 

~~ 1917. A magyar vîziboglârkâk rendszere* (Boi Kozlemenyek, 
i XVI, p* 35-43 et [6]-[l5î). 
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Strai o nes cu, I-, 1920. Din tainele florilor. Biblioteca de popularizare a 
ştiinţei, No. 12. Bucureşti, 

Solacolu, Th., 1916. Quelques plantes nouvelles ou rares pour 
notre pays. (Bull. de la sect- scient. de l’Acad. Roum., t. 
V, p. 61-65). 

— 1920. Contribuţiuni la studiul Gramineeior din România. 
(Publicaţiunile Societăţei Naturaliştilor din România. Nr.'i. 
Contribuţiuni ia studiul Faunei, Florei şi Geologiei ţârei, 

p. 98—103). 
— 1920. Juncacee din România. {Publicaţiunile Societăţei Natura¬ 

liştilor din România, Nr. 4. Contribuţiuni Ia studiul Faunei, 
Florei şi Geologiei ţărei, p. 85—97). 

— 1920. Notes critiqes sur quelques Verbascum de Roumanie. 
(Ann. Scient. Univ. lassy, t. X. p. 461—475). 

Stamatin, M., 1914. Philippe Van Tieghem. (Revista Ştiinţifică, t. V, 
p. 195-197). 

Stane iu, V., 1916. Plantele de leac. „Biblioteca Sămănătorui” Nr. 11. 

Sudhol, H., 1917. Die rumânische Getreideproduktion. Bukarest. 

The o doresc o, M, EM. C, 1920. Sur la presense d’une Phycoerythrine 
dans le Nostoc commune. (La Revue Generale de Botanique, 
t. XXXII, p. 145). 

— etPopescoC. T., 1916. Sur le tissu liberien et son role dans 
la circulation des substances organiques chez Ies vegetau» 
superieurs. (Ann. Scient. Univ. Jassy, t. IX, p. 215 240). 

TopitzA., Î9l4. Diagnoses formarum novarum generis Menthae. 
(Repertorium Europaeum Mediterraneum, t. I. p. 97—155 et 
161—176). ') 

— 1915. Ungarische Minzen. Magyar mentâk. (Magyar Bot; Lapok, 
t. XV, p. 125—168). 

Tuzson, 1914. jegyzeîek a magyar flora nehâny novenyzerol. Notizen 
iiber einige Pîlanzen der Ungarischen Flora. (Bot. Kozlemenyek 
t. XXIII, p. 138—142 et [61]—[66]). 

— 1914. A magyar Alf61d novenyformâcioi. Die Vegetationsfor- 

mationen des Ungarischen Tieflandes. (Bot. Kozlemenyek, t 
XIII, p. 57—57 et [23]—]3l]). 

— 1915. A magyar Alfold novenyfoldrajzi tâgolodâsa. 10 keppel 
Die planzengeographische Gliederung des ungarischen Alfplds. 
Mit 10 Abbildungen. (Malhematikai âs termeszettudomânyi Erte- 
sito, t. XXXIII, p. 143—220). 

— 1916. Az Ar abis hirsuta (L.) Scop. alakjai. Hat keppel. Ober 
die Formen von Arabis hirsuta (L.) Scop. Mit. 6 Abbildungen 

(Mathematikai es Termeszettudomânyi ErtesitS, t XXXIV, ?• 
■ 412—430). ^ 



’■ 1016. A Poiygah sibirica vedeime.- Der Schufz der Potyffăia 
sihhica in Ostungarn. (BotamkaT K5zlem6nyek, t XV, p. 106 
et [32M33]). 

- ■ ■ 1917, Alpinetumok az fiszaki es a Dell Kirpătokban.. Aîpinefa 
m den Nord und Stdkarpathen/ 'CBotanikal Koziemenyek, i 
XVI, p. 55.-—56). 
1-918, Kifalbei Pal emlekezete (Magy. lud, Akad. emlekbe- 
*&4dek, t XVII, no.. 20, p, 1-64). 

Ungar, K., 1914.'Die siettenburgischen Aconiten Mit 8 Tafeln. (Ver- 
handlungen und Miţteilungen des Siebenbiirgişchen Vereins tur 
Naturwissenshaften, i LXIV, p. 1—15). 

Wagnef %: 1914. A defibi'âts kincstâri homokpuszta novâiryviiâga. 27 
keppef âs 3 tâblâval Az erdeszeti Kiserîefi Âllomâsok Nemzet- 
kozi'SzovefsIgenek. hazânkban 1914 szept. ho 7—17 napjaira 
tartando VII nagy gyiiles alkalmâra. Selmecbânya. .50 p. S°>. 
(Erdeszeti Kiserîefek, i XVI, No, 4). 

— 1914, Die Vegetafion. der. ârarischen Sandpuszta Deiiblat (în 
Siidungarn) Mit 27 Textabbiidungen und 3 Tafeln. Anlăsslich der 
VIL Versammlung des Internationâlen Verbandes Fortslicher 
Versuchsanstalten Ih Ungaro, Selmecbânya, 56 p. 8°. (Erdeszeti 
Kiserîefek, i XVI, No, 4), 
1914, Quercus Simonkaiana Wagn. 1 tâblâval Mit 1 Tatei, 
(Magvar Bot Lapok. t. XIII, p. 53—55). 

— 1914. Sium iancifolium M, B. Magyarorszâgon. Siurn iancir 
folium M. B. In Ungara. (Magyar Bot Lapok, t XIII,' 
p. 56—57). 
1915, Hyoşciamus• albuş L .Magyarorszâgon (in Ungara). 
(Magyar Boi Lapok, t XIV, p. 84). 

— 1915. Uj. Centaureâk. Neve Flockenbiumen. (Magyar Bot Lapok, 
, t XIV, p. 74—80). 

Warnstorf, C., 1916. Pottfa- Studien. (Hedwigia, t LVIII, p. 35—152). 

Zahareanu, M., 1914. Selecţiunea plantelor In România. (Viata Agricolă, 
i V, p. 446—452). 

Zaharia, Gh. Z., 1920. Stepa din punct de vedere • biologic,--agricol, şi 
zootehnic /Buletinul direcţiunii generale a serviciului zootehnic 
şi sanitar veterinar, i I, Nr. 4—9). 

Z ah ari a, O.,' 1916. Dicţionarul plantelor medicinale ce cresc în - România. 
Craiova. 8°, 

Zmuda3, A. ]., 1916, 'Potskie gatinkigoryczki (Gentîana), [Rozprawy 
Wydzialu mat przyr. Akad,: Umiet w Krakowie, t LVI, Ser. B., 

■■ -:P°: T (121).31 (151); Extr, du BulL de l’acad. de sc.-de Cracov, 
Math. mt-ci Ser. B. a, 1916* Juin—Juillet, 146—., ..... - 
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Zsâk, Z., 1916. Adatok Temesvâr kornyeke edenyes novenyzetenek isme- 
retehez. Beitrăge zur Kenntnîs der Gefăsspflanzenflora der Um- 
gebung von Temesvâr. (Magyar Bot. Lapok, t. XV, p. 66—75). 

Zâchake, H., 1918. Die mitteleuropeischen Verrucariert. (Hedwigia; 
t. LX, p. 1—9). 

Colecţiuni exsicate din România. — Collections 
exicates de Roumanie. 

..Cecidotheca Dacica’' ou zoocecidies de Roumanie. 
Recolties, prâparees 

professeur Df. M 

Serie I (1—50) 
Sârie II (55—100) 
Sârie III (101—150). 
Serie IV (151—200) 

„Flora Romaniae Exsiccata” ; 
Glusiensis edita. Centuria I die 

Societăţi ştiinţifice. 
în sânul Societăţii naturaîiştilor din 

Dacia Superioară, reunită în 1920 

cu „Societatea de ştiinţe” 

având sediu! la Universitatea din 

Cluj, s’au făcut următoarele comit- 

. nîcărl de interes botanic: 

Şedinfa dela 25 Februarie 1920: 

Al. Borza: Problema geobotanică 
a „Câmpiei” Transilvaniei 

Şedinţa dela 3 Martie 1920: 

AL Borza: Grădinile ţărăneşti din 
Ardeal 

L Qrintescu: Doi paraziţi vegetali: 
. ■ Phelipea vamosa şi Orobanche 

cumani „ ; ; ' ... 

et determinees par le 
AR CEL BRÂNDZÂ. 

Bucarest XL 1920 

n n 

. . „ IV. 1921. 

Museo Botanico Universiiatis 
25 Martis 1921 in lucem prodiit 

Societes scîentifiques. 
Dans Ies seances de la Societe des 

naturalistes de îa Dacie superieure, 
îusionneeen 1920 avec la Societe 
des Sciences de Cluj, dont le 
siege social se trouve â FUni- 
versitâ de Cluj, ont ete faites Ies 
Communications suivantes interes- 
sânt îa botanique: 

Seance du 25 Fevrier 1 920: 

Al Borza: Le probleme geobota- 

nique de la „Câmpia” transylvame. 

Seance du 3 Marş 1929: 

AL Borza: Les jardins des paysans. 
en Transyîvanie. 

L Qrintescu: D.eux parasites vege- 
taux: Phelipea ram.oşa et Oro~ 
hanche. cumana* : ; , 



Şedinţa dela‘17 Martie. 1920:. 

}, Grintescu: Germinarea, semin¬ 
ţelor de Orohanche. 

AL Borza: Herbaru! lui Fior ian 
Porci us la Cluj* 

Şedinţa dela.31 Martie 1920: 

}. Dobrescu: Clima- şi produc» 
fîunea calitativă şi cantitativă a 
grânelor româneşti, 

Şedinfa dela 28 August 1920: 

J. Grintescu: O nouă boală a 
cerealelor din România: Negreala 
grânelor. 

Şedinţa dela 29 Decemvrie 1920. 

O, Olaru: Rolul manganului în 
agricultură, 

AL Borza: Arctostaphylos uva ursi 
In România, 

Şedinfa dela 10 Martie 1921. 

]. Grintescu: Structuri anormale 
în tulpina dicotiledoanelor. 

AL Borza: O Plantă nouă: Cen- 
taurea dacica. 

A. Munteanu* Ameliorarea grâului 
românesc. 

M. Plterîi: Un caz teratologic la 
Catharinea Hausknechtii. 

Şedinfa dela 24 Martie 1921. 

A. Munteanu: Ameliorarea grâului 
românesc (urmare şi fine). 

Şedinţa din 28 Aprilie 1921. 

ÂL Borza: Melampyrum roma- 
nicumt o nouă specie. 

AL Borza: Comemorarea botani¬ 
stului Dr. îulius Wolfi 

Seanţe du 17 Marş 1920:. 

]. Grintescu: La germination des 
semences dVrobanche. 

AL Borza: L’herbier Fiorian Por- 
cius â Cluj. 

Seance du 31 Mar-s 1920: - 

}. Dobrescu: Le climat et la pro» 
duction qualitative et quantitative 
du ble roumain» 

Seance du 28 Aug. 1920,:. 

]. Grintescu: Une nouvelîe ma¬ 
ladie des Graminees de Rou* 

. manie, Ie „Noir des bles”". 

Seance du 29 Decembre 1920. 

D. Olaru: Le role du manganese 
dans Tagriculture. 

AL Bor z a: Arctostaphylos uua ursi 
en Roumanie. 

Seance du 10 Marş 1921. 

]. Grintescu: Structures anormalei 
dans la. tige des dicotyledonees* 

AL Borza: Unc plante nouvelîe: 
Centaurea dacica. 

A. Munteanu: L'ameîioration du 
ble roumain. 

M. Peterîi: Un cas teratoîogique 
diez Catharinea Hausknechtii. 

Seance du 24 Marş 1921: 

A, Munteanu: L’ameîioration du 
ble roumain (suite et fin). 

Seance du 28 Avrii 1921. 

AL Borza: Melampyrum roma- 
nicurn, une nouvelîe espece. 

AL Borza: Cdmmemoration du 
botaniste Dr, L Wolff, 
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Şed in fa din 12 Mai 192*. 

R. G. Jeannel: Călătorie în munţii 
înalţi acoperiţi cu zăpadă eternă 
ai Aîricei tropicale (Cu protec- 
ţiiini). 

Şedinţa din 26 Mai 1921. 
AL Borza: Prezentarea fascicolului 

I din Flora Romaniae exsiccata. 

Seance du 12 Mai 1921. 

R. G. Jeanneî: Voyage dans Ies 
montagnes couverts de neige eter- 
nelle d’Afrique tropicale (Avec 
proections). 

Seance du Mai 1921. 

Al. Borza: Prezentation du îascicle 
! de la „Flora Romaniae exsiccata”. 

P e r s o 
Numiri, 
D-nii 
Dr. L Qrinţescu prof. agr, de ana 

tomie şi fisiologie ia Univ. din 
Cluj şi director al institutului de 
botanică generală, 

Dr. AL Borza, prof. agr. de botanică 
sistematică, directorul -Grădinii bo¬ 

tanice şi al Muzeului botanic, 

îuliu Prodau, profesor -de botanică 
descriptivă şi fitopâtologie Ia Aca¬ 
demia de Agricultură din Cluj, 

Dr. M. Guşuleac, prof. agh de bo¬ 
tanică la Universitatea din Cer¬ 
năuţi .şi director ai' Institului şi 
grădinii botanice de acolo, 

M."Pâterfi, conservator al herba- 
rului Universităţii din Cluj,, cu 
titlu definitiv, 

Dr. Şt Zottu, director al institu¬ 
tului de hydrobiologie'dela. Tulcea, 

C Gilrtler, inspetor (şef de cul¬ 
tură) a! Grădinii, botanice din Cluj. 

D i s t i n c ţ i u n i. 
M, Vlădescu, directorul Institutului 

botanic din • Bucureşti a fost ales 
rector a! Universităţii pe 3 ani. 

M o r | i. 
Dr, L Woîff (vezi p, '39—40 al 
' 'acestui Buletin), 

ha li a: 
Ont ete nommes: 
M. M. 
Dr. I. Grinţescti prof. agr. (fanat 

■tomie et de physiologie vegâtafe 
ă rUnîversite de Cluj, dlrecteur 
de FInstitut de botanique generale. 

Dr. AL Borza* prof. agr. de bota* 
nique sisthematique, dlrecteur du 
} ar din et du Musee botaniques a 
rUniversite de Cluj, 

lules Pro dan, prof de- botanique 
descriptive et de phytopathologie 
â FAcademie d'agricuîture de Cluj. 

Dr. M. Guşuteac, prof. agr. de 
botanique, directeur de Finstitut 
et du ]ardin botaniques de FOnS- 
yersite ’de Cernăuţi. 

M, P eterii, conservateurâ titre defi- 
niîiî, de l’herbier de rUniveisijg 
de Cluj. : 

Dr. E. Zottu, directeur de fInstitut 
hydrobiologique de Tulcea, . ^ 

€“ Gilrtler inspecteur du jfardin 
botanique de Cluj. 

Disţinctions. 
M. Vlădescu, directeur^ de # Hj* 

stilul botanique de FUniversite ae 
Bucureşti, a ete confirme redeur 
de Ftmiversiie pour ime periode 

de 3 -annees. 

Deces. 
Dr. L Woîff (yoir p. 39-49 de 

cet ’ Bulletin). 
Apărut'la 15 Decemvrie 1921.. 
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Schimbul meu de scrisori cu FI ori au Porcîus*), 
De 

1ULIUS ROMER. 
Braşov. 

în luna August Î883 am luat şi m parte Ia o excursie făcută de 
tânăra Societate Carpatină Ardeleană, dela Bistriţa pe Ineu (2280 m.% 
M’am folosit de scurtul popas deia Rodna veche, ca sâ cercetez pe Me¬ 
şterul botaniştiîor ardeleni din acele timpuri, — Michaei Fuss murise 
la 17 Aprilie al aceluiaş an, — pe Fi ori an Por dus. Cu prietenie 
spontană a primit bătrânul botanist, care număra deja 67 ani, pe admira¬ 
torul scienîiae amabilîs, care era cu 32 ani mai tânăr, arătându-se bucu¬ 
ros de schimbul de plante ce i-s'a propus. 

Nici nu visam atunci, ce mare avantaj: însemna acest lucru pentru 
mine. Bătrânul şi expertul Maestru m se mărginea numai la revizuirea 
determinării plantelor trimise de mine, ci mă lămurea In mod amănunţii 
asupra greşelilor mele, îndrumându-mă prin. aceasta la studiul mai apro¬ 
fundat al cărfilor mele. 

Chiar prima scrisoare, pe care mi-a trimis*o Porcius la 4 Dec. 
1883 a fost foarte detailată, având m mai puţin decât 8 pagini mari m 

-quarto. Cuprindea şi multe Indicaţii literare. Este uşor de înţeles, ce ex¬ 
traordinar de mult m’a fmpintenat această prevenire îa o activitate şi, 
Biai intensivă de colector şi cât m*a ajutat în examinarea speciilor şi 
formelor critice, mie încă necunoscute. Mă şi onora -totodată îndemnul lui 
Porcius, care îmi scria astfel: «Mă bucură deosebit de mult, că dta te-aî 
dedicat cu deosebită predilecţie studiului botanicei, şi primesc din toată 
inima hotărârea dfale, să intrăm In legătură trainică de schimb. Mă declar, 
pla să te ajut în- orce timp, te rog prin urmare să ie adresezi către 
mine în toate cazurile de îndoială». 

in răstimpul de 27 am, păni la 1900, cât au durai relatiunile noaste 

*) Tfad. din orig. german de A i. B © t z a. 



de schimb, nfam folosit adesea de sfaturile amabilului Moş Por ciut, 
fără ca să îi putut remarca la ei o slăbire a interesului, O scrisoare de 
a lui a fost chiar de 10 coaie mari, şi afară de aceea mai notase câteva' 
observaţii preţioase pe etichetele plantelor culese de el, ce mi-a trimis* 

Este foarte natural, că în unele cazuri am avut opinii diferite în 
privinţa unor determinări de plante. Dar bătrânul şi încercatul cunoscă¬ 
tor de plante nici când n’a fost în cazuri de acestea prepotent faţă de 
colegul său mai tânăr, ci intra bucuros în analiza obiecţiunilor aduse, m 
ţâzuinta sa de a înconjura orce neînţelegere ce se putea naşte din vre-e 
scăpare din vedere din partea lui Un exemplu bun avem în .privinţa 
aceasta în.scrisoarea sa din 30 Martie 1887, care este aşa de caracteri¬ 
stică pentru modestia sa, încât trebue să o comunic întreagă. Iată pasa¬ 
giu! din chestiune: «M-am mirat mult, citind în scrisoarea dtaie dini 
I, £,, că ti-s’a părui că eu m’am supărat pe dta, fiindcă mi-ai comunicat 
părerea dîale şi a prietenilor dtaîe cu privire la specia aceea galbenă de;: 
Âconitum (era vorba dacă A. lasiahttmm nu este cumva totuşi identic cu 
A. pvrenakum). Nu-mi aduc acum aminte ce fel de expresiuni am folo¬ 
si t atunci când căutam să-mi sprijinesc părerea. Vă pot însă asigura pe 
«vântul meu de onoare, că departe a fost de mine gândul să mă supăr 
pe dta din pricina aceea; dimpotrivă, eu apreciez şi preţuesc pe deplin 
legăturile de cunoştinţă şl prietenie ce le âm cu dta. Dacă totuşi aşi § 
tebrăcat vederile mele de atunci în expresiuni din care dta ai fi putut' 
deduce că sunt supărat, îţi cer în cazul acesta mii de scuze, şi te rog si 
fii încredinţat, că nicicând nu m’am gândit ori nu m’aşi fi putut gândi sa 
săvârşesc cu voia o astfel de greşeală' mare. 

Ar fi fost de altfel cât se poate de incorect din partea mea, ca din 
prilejul unei deosebiri de vederi să iau o poziţie duşmănoasă, şi să mă 
itcpăr pe acela, care a fost de altă părere, or care putea avea un motif 
ţă nu împărtăşească vederile mele. Eu nu încercasem In cazul acela de¬ 
cât să-mi expun şi să-mi motivez părerea mea personală, fără de a avei 
Menţiunea, să prezint această părere a mea ca o dogmă intangibilă, 
ştiind doar’ bine că în multe chestii ştiinţifice stăpânesc vederi contradic¬ 
torii chiar şi între matadori. 

Cu atât mai vârtos poate fi acesta cazul în privinţa unor, ori poate 
fhiar multor plante din flora ferii noastre, care lihd puntea de legătură 
latre flora Europei centrale şi a celei răsăritene, prezintă numeroase forme 
Speciale, asupra originei şi valorii cărora încă nu s’a ajuns la o părere, 
la un resulîat definitiv, care să excludă orce îndoială; eu socotesc deci 
arce discuţie pro şi contra utilă, ba chiar necesară, fiindcă numai aşa sa 
ta puteâ ajunge ia o lămurire definitivă dorită». 

Porcius adesea avea ocazie să facă astfel de analize critice, fiindcă 
tocmai acele familii le studia cu predilecţie, care erau bogate In forme 
4e-o variabilitate mare. Când făcusem legătura de schimb cu eî, avea un 
deosebit interes pentru răchite şi graminee. S’a bucurat mult când i-am 
trimis Sal \x daphnoides, şi încă şi mai mult, când a primit o specie Iu* 
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necunosută, în care Simonkai a recunoscut un bastard al speciei S. alba 
cu 5. babilonica, ce poartă în lumea horticultorilor numele de S.sepukralis. 

Genul Rubus, aşa de bogat în forme încă l-a Interesai Mai târziu 
a fost atras de studiul Fotentillelor ardelene In legătură cu cheia anali¬ 
tică a lui Zimmeter, iar dela 1889 începând s’a ocupat mai vârtos de 
Piloselloideele genului Hieracîum, căutând să se orienteze în privinfa lor 
cu aiutorul lucrării mari a lui Nâgeli şi Peter, formele deosebit 
de isbitoare le trimetea îa Gottingen la Peter fnsuş. Curând a remarcat 
însă, că în lucrarea amintită lipsesc unele Hieraciî ardeleneşti, şl a pre¬ 
conizat deci studiul acestui gen bogat în forme şi aplicat spre bastardări 
•ca una dintre problemele principale ale viitorilor florişii ardeleni. De alt- 
lei şi însuşi Porcius câştigase convingerea, că nu este vorba aci atât 
•de erijarea subspeciilor, varietăţilor, formelor şi bastarzilor noi, ei mai 
•mult de gruparea acestora în jurul unor centre fixe, dela care pot emana 
mufajiuni In diferite direcţiuni. 

Eu mă nîzuiam bineînţeles, să împlinesc după putinţă dorinţele 
prietenului botanist, trlmifându-i plantele, de care chiar avea trebuinţă la 

■studiile sale speciale. Afară de plantele acestea se bucura mai vârtos de 
plantele ceri lipseau din berbant! său de atunci, dupăee la 1885 îşi vâri- 
duse prima sa colecţie îa Bucureşti. Astfel de plante erau Waidsteinm 
Mbivica, Aremonia agiimonoides, fipaciuthus leucophaem, Piroîa um- 
bellata, Salin daphnoides, Bromus barcemis etc. 

De altă parte eram bucuros şi eu să primesc plantele caracteristice 
.ale munţilor Rodnei dela eî, ceeace ce nu era uşor de obţinut, căci eîa- 
,tea lui mai înaintată îi făceau excursiile în munţii înalţi tot mai ane- 
•voioase. Din când In când îî ajuta şi profesorul Aleni, care a murit Insă 
la 1895. Lui am avut să-i mulţumesc spre pildă frumoasa Seneciilis si- 
. Imca, pe care numai târziu am mai colectat-o îa Prajmăr în judeţul Braşovului 

Deşi n’am mai fost după anul 1883 la Rodna, totuşi am avut bu¬ 
curia să convin personal cu amabilul Porcius In repejiîe rânduri. Aceasta 

-•se întâmpla când In drumuri spre Bucureşti la şedinţele Academiei Ro¬ 
mâne, a cărui membru era, se opria în Braşov. Acesta a fost cazul la 
1883, 1888, 1889, .1890 şi 1892; în anul 1887 n’a putut călători îa Bucu¬ 
reşti, fiindcă guvernul maghiar i-a degenat eliberarea paşaportului din 
motive necunoscute. Cu această ocazie am discutat multe chestiuni bota¬ 
nice, şi s*a pecetluit prietenia între botanistul bătrân şi între cel tânăr 
prmir’o sărutare frăţească de despărţire. 

Ultima scrisoare am primit-o dela prietenul octogenar (de 88 ani} 
ta 18 Aprilie 1904. Cu doi ani m urmă, la 30 Malu 1906 a murit Flori an 
Porcius. Amintirea lui-trăeşte Insă In mine aşa de viu, caşl când nu- 
Mai ieri s’ar fi despărţit de mine. Mi-a fost doar Mentorul de încredere 
chiar In primii ani ai pribegirilor mele' botanice, când aşa de uşor apuci 
pe căi greşite un începător; iar prietenia lui mi-a fost o grăitoare do¬ 
vadă, că pe culmile luminoase ale ştiinţei dispare, pierzându-şi însemna?- 
fale®, orce deosebire de vârstă, de confesiune si limbă. 



Mein Brfeîwechseî mit Flori an Porcius. 
Von 

fUUUS ROMER 

Braşov (Kronstadf). 

Im: August 1883 nahm ich an einem von Bistritz aus unfernomme- 
mân Ausflug des -fungen Siebenbiirgisdien Karpaihenvereînes auf das 
Ktihhorn (Ineu, 2280 m.) AnfeiL Den kurzen Aufenthalt in Alt-Rodna be- 
nfitzte ich, dem damaligen Nestor der siebenburgischen Botâniker FId- 
fian Porcius — war doch am 17 April desselben Jahres Michaei 
Fuss gesiorben — meine Atiiwariung zu machem Mit naiurlicher Freund- 
ichkeit empflng der schon 67 Jahre alte Botâniker - den um 32 Jahre 
fungeren Verehrer der scienfia amabilis und war sofort zu dem erbete- 
nen Pflan-zenaustansch mit ihm ■ bereii Welehen grossen Vorteiî mir 
dieser brlngen solite ahnîe ich damals nicht 

Beschrănkte sich doch der erfahrene Altmeister nicht daratsf, die 
Besîimmung der ihm von mir ei-ngesan'dten Pflanzen' zu iiberpriifen; er 
belehrte in ausfiihrlicher Weise mich von meinen Irrtiimern imd ver- 
anlasste mich dadurch, genauere Siudien in meinen Bestimmungsbiichern 
zu machen. Gleich-der-erste Brîef, den mir Porcius am 4. Dec, 1883 
schrieb, > war eingehend und achf grosse Quartseiten Iang, • Er enîhieft 
atich schon zahîreiche Literaturnachweise. Dass ich durch ein soiches 
Enîgegenkommen in meine Sammeltătîgkeit ausserordentiich angesporttt 
und In. der kritischen Priifung der unbekannten Arten und Formen ge- 
f ordert wurde, iiegt auf der FI and. Sah ich doch darin auch eine ehrende 
Aufforderung, wenn Porcius .mir schrieb: «Es macht mir eine besonders 
Fraude, dass Sie sich dem botanischen Făclie mit besonderer Liebe wid- 
nnen und ich acceptiere Ihr Vorhaben mit ganzem Herzen, dass wirin 
dauernde gegenseitige Tauschverbindung treten. Auch bin ich jederzeii 
bereii, Ihnen an der Fland zu gehen, demzufoîge wollen Sie sich in allen 
zweifelhafien Făllen an mich wenden». In unserem Tauschverhălfnis, das 
bis 1900, also 17 Jahre Iang dauerte, habe ich, besonders in den achtzi- 
ger Jahren den Rat des Siebenswiirdigen Porcius oft in Anspruch ge- 
nommen, ohne, dass ich je von ihm ein Nachlassen seines Inleresses 
gemerkt hătte. 

Einmal umfasste einer seiner Briefe sogar 10 Bogenseiten und aus- 
serdem vermerkte er auf die Etiketten, die er den von ihm gesammelteit 
Pfîanzen beilegte, manche wertvolîe Beobachtung, E$ ist selbstverstăndlich, 
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4ass wir în den Besfimmungen der Pfîanzen manchmaî auch verschiede- 
-mr Ansicht waren. Niemals war er, der alte gewiegte Pfianzenkenner 
-dem fiingeren Kollegen gegeniiber rechthaberisch, sondern ging au! die 
torgebrachten Einwendungen bereitwillig ein. Er ging in seînem Bestre- 
ben, Iede Misssfimmung zu verhindern, sogar soweit, dass er schon Ver- 
mutungen eîner solchen durch unbegrtmdefe Nachsicht seinerseits, aus 
dem Leben zu schaîfen trachtete. Ein gutes Beispieî hiefiir liefert eine 
Sîelle aus einem Briefe, den er mir am 30 Mărz 1887 schrieb und die so 
Jcennzeichnend fur seine Bescheidenheif ist, dass ich sie ganz mitîeilen 
muss. Sie lăutei: «ich habe midi sehr gewundert, als ich Ihrem werten 
Schreiben vom 3. d. M, enfnahm, dass Sie der Meîmmg waren, als ob 
ich auf Sie erziirnt gewesen wăre, weil Sie rucksichtlich der gelben Aco- 
nitum — Species {Es handeîte sich darum, ob A. lasianthum nicht etwa 
doch A. pi/renaicum wăre) Ihre und Ihrer Freuden Ansicht mitgeteilt 
haben. 

ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, welcher Ausdrâcke 
■ ich nlich dazumal bedient habe, als ich meine Ansicht zu begriinden 
suchte. So viei kann ich Sie auf mein Ehrenworî versichem, dass es von 
mir weit entfernt stand, aus jenem Anîass auf Sie bose zu sein, im Ge~ 
gentell ich schătze und achte hoch ihre mir werte Bekanntschaft und 
Freundschaft Solite ich jedoch meine damalige Ansicht in solche Aus- 
driicke gekieidet haben, dass Sie es deuten konnten, ich wăre auf Sie 
b5se geworden, dann bitte ich Sie tausendmal urn Entschuldigung und 
seien Sie versichert, dass ich nie daran dachte oder denken konnte, 
mich absichtlich eines solchen argen Pehlers schuldig zu machen. ' Es 
wăre iibrigens von mir auch hochst unkorrekt gewesen, aus Anlass von 
Ansichten, die mit der meinigen nicht iibereinstimmten, eine absfossende 
Haltung einzunehmen, und auf diejenigen die ahderer Ansicht waren, 
beztiglich Grund haben konnten, meine Ansicht nicht zu teilen, bose zu sein. 
Ich habe bei jener Gelegenheit nur einfach meine personliche Ansicht 
darzulegen und begriinden versucht, ohne beabsichtigt zu haben, diese 
Ansicht als einen unantastbaren Glaubenssatz gelten zu lassen, da es 
mir wohlbekannt ist, dass in vielen wissenschaftlichen Făchern selbst 
unter den Matadoren widersprechende Ansichten herrschen. 

Umsomehr kann dies in Bezug mancher, vielleict vieîer Pflanzen 
aus der Flora unseres Landes Geltung haben, weil diese als Verbindungs- 
glied zwischen der mitteîeuropăischen und osteuropăischen Flora zahî- 
reiche eigenturnîiche Formen aufweist, liber deren Entstehungsweise und 
Ariwertîgkeii die Forschungen noch nicht zu einem, jeden Zweifei aus- 
schliessende Endresultate gelangt sind, und ich halte daher jede Meinung- 
âusserung pro und contra zweckdienîich, }a sogar notwendig, weil man nur 
hiedurch zu einer wiinschenswerten, endîichen Klarstelîung gelangen kann»* 

Zu solchen Auseinandersetzungen liber stritfige Arten und Formen 
bafte Porciuş reichîiche Gelegenheit, da er gerade solche Familienmit 
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Vorliebe studierte, die reich an variierenden Gliedem sînd. Als kh die-: 
Tauschverbindung mit ihm geknupît haite, fanden Salices u. Gramineensem 
besondere Beachiung. Erfreut war er, als ich Saiix daphnoides sandfţ. 
nochmehr liber eine Sa!ix-Mt die ihm qmz unbekannt war mă die 
Simonkai als den Bastard von S. alba mit S* babilonica erkannte, der 
unter den Gărtner den Namen S. sepukhralis fiihre. Audi die Formen- 
reiche Gattung Rubus interessierte ihn. Spăier wurde er dnrch ZImme¬ 
le rs Schîiissel der Pottentillen zur Durehforschimg der siehenburgische&' 
Fingerkrăuter gefuhrt und vom ]ahre 1889 an beschăftigte erslchhaupl- 
sâchlich mit den Piloselioiden unter den Hieracien tind suchîe sich unter 
ihnen mit Hilfe des grossen Werkes von Năgeli und Feter zurecht* 
zuîinden. 

Besonders auffâlltge Formen schickte er an Peter selba! nach 
Gottingen. Bald erkannte er, dass im erwăhnten Werke manche sleben- 
biirglsche Hieracien fehîen und bezeichnele das Sîudium dieser formen* 
reichen und zu Bastardierungen geneigten Gattung, aîs eine wichtige 
Aufgabe der zukunîtigen Botaniker Siebenbiirgens. Obrigens war auch 
Porcius zur Ansicht gekommen, dass es sich dabei weniger um Aut* 
stelîung neuer Unîerarien, Varietâten, Formen und Bastarde handle, als. 
um die Gruppierung dieser um anerkannten Arfen, als um die feststehen- 
den Mitteipunkte, von denen aus nach verschiedenen Richtungen hm 
Mutaiionen erfolgen kdmien, 

Ich war natlirîich bemtihf, dem erfahrenen botanischen Freittid* 
nach Moglichkeit seine Wiinche zu erfiillen und . diejenigen Pflanzen zu 
senden, die er zu semen Spezialsfudien gerade begehrte. Ausşer liber 
solche Pflanzen Ireute er sich besonders liber diejenigen, die seinem da* 
malîgen Herbarlehîten, da er sein erstes, umfangreiches Herbarium im Jahre 
1885 nach Bukarest verkaulî hatie. Zu ihnen gehorten z. B. Waldsteinm 
sibîrica, Aremonia agnmonoides, Hiacinthm ■ - leucophaem, Piroia umbet- 
iata9 Saiix daphnoides, Bromus barcensis u. a. m. Ich andrerseits war 
erfreut, von ihm die karakteristischen Pflanzen der Rodnaer Berge zu 
erhaîten, was fur ihn nicht immer îeicht war, da das zunehmende Alter 
Exkursionen ins liohere Gebirge Ihm immer schwerer machten, 

Hie und da half ihm Pro!. Alexi, der aber schon im Jahre 1695 
starb. Ihm verdankte ic h z. B. das sehoate Senecillis sibirica, das ich erst 
spâter auch bei Tarflau (Prejmer) Im Kronstădter Komitat gesammelî habe.. 

ObwohI ich nach dem Jahre 1883 nicht meh-r nach Rodna gekom- 
men hm, habe ich doch die Freude gehabt, wiederholt mit dem liebens- 
wfJrdigen Porcius auch persdnfich zu verkehren. Es geschah, wenn er 
atif selner Reise nach Bukarest zu den .Sitzungen der Academie der 
Wissenschafîen, deren Miîglied er war, in Kronstadt sich aufhieli Bas 
war in den jahren 1883, 1888, 1889, 1390 und 1892 der Făli ; im Jaf» 
1887 konnie er nicht nach Bukarest fahren, weiî ihm damals aus unbe- 
kannten Griinden von der magyarischen Regierang der Relsepass vet» 
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welgerl wutrde. Da wurde denii manches botanische Thema erortert und 
41© Freundsehaft zwischen dem alten und dem jungen Botaniker durch den 
Bruderkuss feelm Abschiede besiegelt. Den leizlen Brie! erhlelt ich vom 
88 jâhrigen Freunde am 18, April 1904. Zwei Jahre darauî, am 30 Mai 
1906 sfarb Fiorlan Porcins. Sein Andenken aber ist in mir noch so 
iebendig, als ob er gesfern von mir geschieden.. wăre. War er doch ge~ 
rade in den ersfent Jahren meiner. botanischen Wanderschait, wo der 
ânîănger so leicht aut îrrwege gerafen kann, mein zuverîăsstger Fiihrer 
und ist doch seine Freundsehaft' mir ein Bewess’ daîiir gewesen, wie aut 
den lichten Hoheri der Wisşenschait jeder Unterschied des Aiters, der 
Konfession und der Sprache veroSchwindet und wesenlos wird. 



Flora grădinilor fărăneşti româna 
L Mărul (Pyrtis Malus LJ. 

De 

AL* BORZA. 

Studiu! plantelor cultivate interesează numeroase categorii de oameni? 
filologi şi etnografi, botanişti, agronomi, horticultori, pomoîogi, economişti, 
geografi şi istorici deopotrivă. 

Articolele privitoare la această chestie văd lumina tiparului în re¬ 
viste de specialităţi diverse, dupăcum a fost studiată «flora grădinilor» 
mai mult dintr’un punct sau altul de vedere; aceste studii însă deobiceiu 
nu sunt lipsite de interes şi pentru celelalte tagme. 

în următoarele încep a publica rezultatele prealabile ale cercetărilor 
mele asupra plantelor cultivate în grădinile fărăneşti dela noi, în aceasta 
revistă botanică, fiindcă în cercetările mele a primat tocmai punctul de 
vedere botanic, determinarea după putinţă cât mai precisă a speciilor şi 
stabilirea ariei lor de răspândire, istoria migrafiuml lor şi a. introduceri| 
lor în' cultură, câştigând astfel unele date poate de interes pentru istoria 
culturală a plantelor şi pentru geografia botanică, în care se recunoaşte 
tot mai ciar rolul covârşitor pe care t-a avut omul de secole şi mii de 
ani în răspândirea plantelor. l) 

Mărul (Pyrus Malus L). 

Cel mai răspândit şi mai folositor pom ai grădinilor nosfre ţărăneşti- 
Se cultivă In foarte multe rasse sau soiuri, care se unesc în următoarele 
caractere botanice' generale: 

Arbore mijlociu de 6—10 metri înalt, din familia Rozaceetor, subL 
Pomoîdee. Scoarţa trunchiului Ia început roşietică-brună, mai târziu devine 
sură-întunecoasă şi se desface în bucăţi 'subţiri. Coroana întinsă, rămu¬ 
riş du-se în mod caracteristic Ia diferitele soiuri. Frunzele sunt ovale,, 
ascuţite, pe margine încrestafe (eronat serrate}, pe faţă verzi-întunecoase, 
pe dos palide-verzi, aproape golaşe ori alb-păroase, uneori tomentoase, 
pâsloase. Coada frunzei mai scurtă decât limbul. Florile sunt dispuse mai 
multe mtr’im corimb; petalele lor 5 la număr, sunt pe dinafară rozacee, 

*) Consideraţiile generale asupra importanţei subiectului, asupra metodelor în¬ 
trebuinţate şi a isvoareîor utilizate vor fi publicate mai târziu, când toate fragmentele 
vor fi vMURiit. 
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dinlăuntru albe. Stamineîe au o anterâ galbenă, stilii numai la bâza unîJi 
Fructele sunt cărnoase, gîoboase, turtite sau lungăreje, purtând la capăt 
cinci foite uscate, rămăşiţele caliciului. în mijloc endocapul coriaceu- 
cartilaginos, cit 5 camere cu câte 2 (rar 3) seminţe. 

Originea rasselor cultivate. 

Merii se cultivă din vremuri străvechi în foarte multe soiuri. în de¬ 
pozitele locuinţelor lacustre din Elveţia şi Italia se găsesc deja urmele 
mot soiuri de mere cultivate, ce se deosebesc de merele sălbatece pă¬ 
strate In acelaş loc. Grecii cunoşteau probabil mai multe soiuri, Coiumella- 
al Romanilor aminteşte 1 feluri, Iar în timpurile mai noi se cunosc peste 
600 de soiuri cu vre-o 2000 de forme de importantă în pomologie. 

Este una dintre cele mai grele probleme să eruezi origina botanici 
a celor mai multe rasse din cultură, căd începuturile culturii mărului se 
pierd în negura trecutului milenar, din care nu ni s-au păstrat dovezi 
istorice. 

Cu metodele istorice şi filologice uzitate de liehn1} Ia deslegarea 
problemelor privitoare la originea şt răspândirea plantelor cultivate, nici 
nu ajungem departe. 

Botaniştii îşi încearcă norocul cu metodele strict ştiinţifice, compara¬ 
ţia şl analiza morfologică a tuturor formelor spontane şi cultivate, recente, 
şi fosile, precum şl tragerea condusîilor din disiribufia lor geografică. 

Engler2; ajunge pe calea aceasta la constatarea, că merii cultiva}! îşi 
trag, obârşia dela P. pmnîla Mi li (din Caucaz-Aîiai), din P. dasyphylte 
Borkh. (originar în Orient) şi P. prumfolia Willd. (din Siberia), pe când• 
mărului pădure}, P. sUveshis Miîl i aîribue un foarte mic rol la pro¬ 
ducerea soiurilor cultivate 

A. De Când oile crede fn schimb3}, că atât mărul sălbatec cât ş§ 
cei cultivat este In. Europa de vechime preistorică şî indigen atât în Eu¬ 
ropa, cât şi în Anatolia» Caucazul de sud şi Persia de nord. 

în Reinha-rdt4) citim, eâ şl el mai vârtos două soiuri spontane 
consideră de străbunii merilor noştri: P. pumila şi P. da$pphpliat dela 
care se derivă în special merele renale. 

Pirus pruniMia din China de Nord, Siberia şi }ara tătarilor m 
fructe galbene şi roşii ca sângele poate fi socotit ca strămoşul merelor 
de Astrachan şî a merelor ruseşti de ghia}ă. P. sîluestris este indicat m 
o plantă spontană a Ariei de vest (?) care a putut fi unul dintre părinţii 
merelor noastre dulci-acrii de masă. 

în Ascherson u. Graebner5} şi în drendrologiiîe moderne ga- 
m 

*) Kulturpflanzen und Haasthieî^, eâ, VII. Berlin 1902. 
£) în Hehn, op. c, p. 6î5. 
9) L'origme des pîantes ctiltivees, Ir* magh. p. 246. . 
*)Dr. L, Reinhardt; Kulturgeschichfe der Nutzpflanzen, t, IV. 1. Halite p. ”S. 
*) Sypnosts d. MUteleurop. Flora, t. VI, II. Afet p. 74 et seqa. 
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sim o analiză mai precisă şi un tablou sinoptic complet ai tuturor for¬ 
melor «botanice». 

în următoarele reproduc ciasiîicarea Iui C. K. Schneider1) în legă¬ 
tură cu analiza exemplarelor ce mi-au sfat la îndămână la Cluj, şi a date¬ 
lor din literatura noastră botanică» 

Gem Malus Mii Ier, 
Sect. Eumalus Zabel, 
1. AL siluestris Miîler (Sinonime: Pyrus Malus sylvestris L., AL 

communis Lam„ AL acerba Meraî, Pyrus Malus var. austera Wallr., 
Pyrus acerba DC., Pyrus Malus var. glabra W. Koch, AL communis 

var. sylvestris Beck), 
Var. a. fypica, cu ramuri spinescente adesea, cu peduncul şi calicia 

de tot gîabru, ori peduncuîul la bază numai mult pufin păros, frunzele la 
incpuî pubescente pe nervure şi pe dos, îa urmă de tot glabre ori la bază 
pufin păroase. Fructul rotund ori pufin oval, în medie cu diametru de 
1 cm., la maturitate galben-roşu, acru, amar. 

Popular: Mărul paduref cu merele pădurefe sau sălbatece, numite 
şi coricove, mere-acre, mere-pădurefe 2). Răspândit în Europa centrală, 
mai rar spre Sud şi Sud-vest, deasemenea în Nord şi Est. In Azia pro¬ 
babil lipseşte. 

La noi se găseşte prin pădurile de şes şi deal, în întreaga fără. 
Limita lui superioară de vegetaţie este binecunoscută în România ciscar- 
paiină. . 

în Muntele Gutin din Nordul Ardealului nu merge mal sus de 919 m.3}. 
în Transilvania centrală 4) limita superioară pare a fi 1010 m. după 

datele culese deîa Sovata (990 m., jud. Mureş Turda), Rodna-veche (932 
ut, jud. Bistriţa Năsăud), Csomakoros (1078 m.) şi Keresztvâr (1137 m.}> 

în Carpafii sudici5) se cunosc staţiuni şi mai elevate: în Munţii Fă- 
gărăşului pe creasta Gârdomen îa 1121 nu în Munţii Sibimlui îa Jma îa 
1200 m. şi Ia Gurarâului îa 1208 m. Pe Piatra Craiului se cunoaşte la 
1047 im pe Retezat la 1085 m. 

în Banat maximul elevaţiei este 774 m. îa Cracu Babii lângă Sta- 
ierloc 6). 

Din Munţii Bihariei avem mai multe date'O, care dau o medie de 
1000 metri. Vidra de sus (1132 m.), Piatra Rusului «1045 md, Valea Saca 
(957 m.), Plopiş (80 i m.), Mestecini (987 m.), Colţii Trăscăului (1105 m.), 
Dosu Capşi (1224 m.). Kerner Ta văzut cultivat la 1188 m. 

9 IUustrîertes Handbuch der Laubhoîzkunde, t. I. p. 714—725. 
9 Z. C. Panfu: Plantele cunoscute de poporul român, p. Î5S. 
•) F e k e t e-B î a 11 n y: Az erdeszeti ielentdsegu fâk is cser|ek elterjedese $ 

Magfar ÂUam teriileten (1913), t. L p« 350. 
*) Op. c. p. 415. 
*) Op. C. p. 472. 
9 Op. c. p. 524. 

Op. C, p. 573. 



Pentru vechiul regat aşteptăm date mai amănunţite tu privire Ia 
distribuţia orizontală şi verticală a acestei specii în lucrarea dlui Dr. PI 
Encuîescu, ce se va tipări curând. 

Artur Gorovei şi M. Lupesc u amintesc în lucrarea lor folcloris¬ 
tică o trei feluri de mere pădureţe iernatice: Pădureţe cu faţa albă şi gust 
acru, p. cu fata roşie şi gust acru şi p. cu fafa albă şi gust duîciu. Lip¬ 
sesc amănunte botanice cu privire la aceste trei feluri de mere pădureţe. 

Forma aceasta îypica am văzut-o din următoarele locuri în coîec- 
fiunile noastre 2): 

Belioara (jud. Turda Arieş) Ia 850 m., plantă foarte gîabră, numită 
de popor «măr pădureţ», cultivat Ia marginea unei grădini (H. U. şi H. B., 
leg. Borza). 

Cluj-Hoia (H. M.) Ia margeni de pădure; tot acolo (H. B„ leg. Borza) 
cu fructe de 3, Ia alţi pomi 4’5cm. în diametru, primele globoase, cele din. 
urmă ovale, de coloare galbenă verzuie, cu pată roşie în fată. 

Exemplarele colectate în Grecia (Orphanides), Ungaria (Janka)şl 
Austria (Kerner Fî. exs. A/ H. No 2438) sunt cunoscute în literatură. 

Forma aceasta, de şi reprezintă adevăratele mere cele mai pădureţe, 
a fost cu siguranţă In parte punctul de mânecate pentru merele culti¬ 
vate.. Deşi exemplarele noastre corăspund pe deplin diagnozei rassei celei 
mai «sălbatece», le găsim deja tolerate îa marginea grădinilor, «cu un 
„picior în grădină» am putea zice, deci pe cale de a fi domesticate, deşi 
fructele lor abia pot servi îa înăcrirea unei ciorbe sau copiilor de gustare 
In lipsa unor fructe mai bune. 

Un număr ceva mai mare de mere pădureţe- din herbarele studiate 
m corăspund diagnozei formei «tipice», deosebindu-se prin frunzele mai 
mari şi păroase pe dos, prin pedunculul, caliciul şi recepiacoîul fiorilor 
mai păroase, fără ca să poată fi totuşi indentîficate cu specia următoare* 
Malus pumîla şi formele el 

Cred că are deplină dreptate C. Schneid er când propune să deose¬ 
bim. forma aceasta ca 

var. b. hortulam 3), de care fin poate şi multe plante indicate mai 
sus din isvoarele literare. 

Exemplarele văzute; 
Rodna(H,U., leg. Porc ins), cu observarea: «Mere sălbatece foarte acre». 
Frunzele sunt destul de glabre, dar caliciul şi receptacoluî aproape 

pâsîos-păros. 
Cluj-Făget (H. AL leg. Borbâs). 
Cluj-.către Feîeac în Făget (H. O. leg. Borza); frunzele mai bătrâne 

calvescente, caliciul păros.. 

1) Botanica Poporului Român, Folticeni, 1915, p. 70. 
2) fi U. «. Herbarul Universităţii din Cluj; H. AL - Herb. Muzeului Naţiosai 

fSMilvan; H. B. «= Herb. prof. Borza; H. Baumg, — Herb. Baumgarlen. 
9 i. C. p. 715. 
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CIuf'Lomb (H. M», leg. B orb as). 
Belioara îa Scăriţa (fud. Turda Arieş), cunoscute de popor ca «mere 

dulci neultolte». 
Cred că şi alte rasse primitive nealtoite, nestudiate încă din punct 

■de vedere botanic, reprezintă această formă mai îmblânzită a merelor pă¬ 
dureţe, care aci s’au născut pe pământul nostru şi s au păstrat prin activi¬ 
tatea de selecţionator primitiv al oamenilor, nu zic români, ci daci ori 
popoare care au sălăşluit aci încă înaintea lor. Merele «petruşeîe», «du* 

nutreşti» şi altele pot ţine de această categorie, netnfluinţate de Maius 
pumila şi formele ori hibrizii acestei specii, nefilnd nici chiar forme săl¬ 
bătăcite numai. Chiar şi rassa indigena de «Sovâr» pare a fine aci cu 

Irunzele-i mari şi puţin păroase, de şî cu fructe mari, bune. 
Marea majoritate a merelor ce se cultivă şi prin cele mai primitive 

grădini ţărăneşti ţine de specia următoare, 
2. M- pumila Miil. (Syn.: Pprus Maius L. ex. p., Maius paradis iaca 

Med.), Mai adesea lipsit de spini, rămureleie tinere păstoase, pedunculu! 
şi caliciul florilor tomentoase, franzele deasemenea cu indument lânos, 
tomentos, persistent, mai mari decât la M- siiuestris. 

Această specie (ori după unii, subspecie) cuprinde numeroase forme, 
spontane, subspontane, cultivate şi sălbătăcite, scăpate din cultură, care,, 
se găsesc şi la noi în toate formele de tranziţie şi produse prin bastar 
dare cu specia precedentă ori cu rassele cultivate. Are 3 varietăţi: Var. a. 
praecox C. K. Schneider (Syn.: P. Maius B. paradisiaca L, P. praecox 
Pal!, etc.) Formă mai mult tuîoasă, cu fructe mici, spontană în Orient 
până în Siberia, ici-colo probabil şi Ia noi. N’am pufut-o constata însă. 
Poate «merele tufoase* din Banat, comuna Zâgujeni să ţină de aci. ^ 

b domestica C K. Schneider (Syn.: Maius domestica Borkh.) formă 
arborescentă, cu frunze mari, cu indument păros persistent chiar şi pe 
faţa limbului, cu fructe mari scurte la coadă. O bună parte a rasselor 
introduse din Apus, dar şi a soiurilor străbune indigene aparţine acestei 
forme. Am constatat-o spre pildă la 

Cetea (jud. Alba inferioară) întrio grădină ţărănească sub Piatra 
Ceţii (HL U, leg. Borza). 

Ganci Câmpie, grădină nemeşească, (H.M., leg. Czetz sub M. silvestră 
Rodna (îi. U., leg. Porcius), cum formaserofina(floruit 16. VIL 1898}. 
Cluj (H. B., leg. Borza) In grădini vechi din Hajongard. 
Merele noastre cele mai de seamă: patule, poinice şi creteşti-paină- 

Teşii ţin aci. 
c dasyphplla A. u. G. (Syn.: Pprus daspphylla Borkh., P. Maius 

B, tomentosa Koch., Maius communis B. fypîca Beck, M. pumila c 
paradisiaca C. K. Schneider). Este o formă cu rămurele, frunze şi flori 
şi mai tomentoase ca precedenta, cunoscută însă şi aceasta numai sub- 
spontană ori naturalizată. Prin toate grădinile, fiind destul de greii de 
deosebit de formele precedente. , V 
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Rodită veche (fi U, leg* Poreius) cultivat ca «mere de godină», 
în primul rând dela aceste forme fundamentale putem deriva speciile 

cultivate In grădinile ţărăneşti care ne interesează în studiul de faţă. La 
.acestea se mai adaug icLcolo şi specii introduse, ca AL haccata Borkh. 
■(am văzut ta Blaj, şi avem In !L U. un exemplar colectat la Reteag de 
}. Pop- Reteganul, determinat de Poreius), apoi 

AL astracania Dum.-Cours, (după Schneider1), hibrid între 
JL pumiia var. x baccata) adusă dm Rusia şi Siberia, subspontană la noi 

■ori dând naştere Ia bastarzi cu formele Indigene, greu de lămurit. 

AL prunifolia Borkh. din, Azia Centrală, poate încă a influenţat 
unele soiuri hibride dela noi, dacă însuş nu este un hibrid cum firrşi 
Bailey şl Schneider. 

în unele rasse nobile de mere mai este şl alt «sânge»' de specii 
•aziatice, care nu numai în timpuri recente au putut avea vre»o înrâurire 
asupra soiurilor- noastre străbune, ci şi în timpurile de tot vechi, preistorice 
şi istorice. 

Rolul conştient al oamenilor In nobilitarea merilor şi în crearea 
varietăţilor noi' de mere este de cea mai mare importantă, şi s’a mani¬ 
festat pe diferite căi. 

A selecţionat, sau precis zis a 'ales dintre fructele merilor pă¬ 
dureţi pe acelea care i-s’au părut mai bune şi a căutat să ie propage 
'Elecţiunea indivizilor' celor mai distinşi se face şi acum de pomologi. 

Dintre merii sălbateci care variază mult în privinţa fructelor, a ales 
şi alege şi în ziua de astăzi încă mai vârtos indivizii mutanţi, care din 
cauze necunoscute, lăuntrice, se ivesc In mod neaşteptat, deosebindu-se 
mult de părinţi. Uneori chiar singuratece ramuri produc prin mutaţiune 
sectorială astfel de fructe noi, isbitoare, care nu-şi păstrează însă carac¬ 
terele, fiind disemnate, ci trebuesc propagate prin altoire, (oculare şi 
copulare), un meşteşug binecunoscut deja sirienilor şi romanilor2). 

Diferitele soiuri şi rasse se încrucişează natural, bastardează uşor, 
prin fecundaţiune înrucişată, ca entomofile tipice ce sunt, producând forme 
noi mai mult sau mai puţin constante, dacă sunt multiplicate pe cale 
vegetativă, uneori chiar şi prin sămânţă. Horticultorii mai noi au produs 
şi în mod artificial, sute de hibrizi noi, hibrizi combinaţi, binari, ternari 
eîc., botaniceşte de nerecunoscut, răspândiţi prin altoirea după diferite 
metode, devenind constanţi şi adaptându-se la climă şi sol în măsură 
remarcabilă. Prin schimbarea climatului şi a solului se produc iarăşi alte 
rasse noi, mal bune ori degenerate, cum arată experienţa zilnică. 

1) L C. p. 717". 
2) Pom ologul belgian van Mons încă a pornit dela varietăţile subtile de mere 

sălbatece, dela «speciile elementare» cum se numesc azi, create de natură, înzestrate 
cu formă, aromă şi coloare specifică diferită, căutând să modifice numai ceea ce singur 
ne stă în putere: mărimea fructului şi calitatea cărnii (Hugo de Vries: Arten und 
Varîetăten, Berlin, 1906, p. *8). 
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Din istoria răspândirii merelor cultivate 

Activitatea aceasta de nobilitare a merilor se desfăşoară de mii dt 
ani, din timpuri preistorice. Omul preistoric din locuinţele lacustre cu¬ 
noştea deja o rassă bunicică de mere, deosebită de ceîea pădureţe1). 

Istoria «merelor» din raiul strămoşilor noştri ne arată, că In Azia 
occidentală se cultivau merii din timpuri imemoriabile. Clima Egipetekti 
nu este prielnica acestor pomi, pentru aceea se discută încă, dacă cu¬ 
vântul «dapih* însemnă măr sau portocală, un fruct ce fmpodoDea gră¬ 
dinile faraonului Ramses al IMea, în delta Nilului. 

Filologii au constatat apoi, că numirea merelor în limbile unor po¬ 
poare ance, cum sunt germanii, slavii, lettii şi kelfii isvorăsc din aceeaşi 
rădăcină, abt a#, au şi ob„ ceeace denotă, că merii au fost cunoscuţi 
acestor popoare încă înainte de ruperea lor în tulpini diferite, cu veacuri' 
Înainte de Christos. 

Vechii elini au cunoscut merele cultivate; Dioscoride pomeneşte îa 
cartea sa medicală trei soiuri de mere2). 

Romanii au începat să cultive poate înainte grecilor încă acest soit* 
de poame, pe care l-.au găsit ia popoarele preistorice din lăcaşurile lacustre 
din nordul Italiei. 

Romanii au nobliitaf cu multă râvnă soiurile primitive ale vecinilor,., 
aşa încât Varro3} aseamănă Italia cu o grădină de pomi înfloritoare 
istoriograful şi naturalistul P1 i n i u descrie deja o sumedenie de varietăţi 
în v. I al erei creştine 4). 

Numele latin «maîus» pentru pom şi «maîum» pentru fruct a trecui 
din limba grecească, unde' a sunat cam toî aşa: 

Romanii cucerind noi şi noi provincii în Europa centrală, au dus cu 
ei preţuim dene a .şl plantele îor cultivate, adăogindu-îe la rasseîe mdigii%< 

■pe care poate le-au înlocuit adesea. 
Mai târziu călugărit diferitelor cinuri au devenit apostolii economiei 

şi horticultura prin ferite barbare şi barbarizate ale Europei , 
Cunoaştem elenchuî plantelor cultivate prin grădinile mănăstireşti şi 

împărăteşti din timpul M Caro! cel mare In veacul a! Wlîl-lea. Printre 
acestea figurează 6~~i soiuri de mere («Capitulare de villis», capitolul 70). 

Românii au primit numele acestui pom şi împreună cu acesta şi 
cultura mi dela romani. în ţara dacilor, unde pe lângă merele pădureţe 
vor fi fost poate cunoscute varieîâfi primitive, răspândite pe atunci te 
Europa întreagă, legiunile romane şi coloniştii latini au adus şi cultura 
soiurilor sx?ai bune de mere, împreună cu atâtea alte poame şi legume,.. 

1) Suchan, Vorgeschicfitliche Botanik, p. 171; De Când ol Ie, L'origine de» 
plantes cultivees, trad. magh. p. 246. 

2) R einh ard! In op. c. p, 74 afirmă,, că mărul era deja cultivat în Grecia Sa. 
sfârşitul veacului al XHea înainte de Chr. 

3) Varro, de re mst. î. 2. 
4) Plin. Nat. hist XV. 14. 



Impunând şi în limba românească ce s'a format aci numirea de malum- 
măr. Alt popor din peninsula balcanică nu mai are această numire de 
rădăcină latina. Chiar şi albanezii au cuvântul mole, format din grecescul 
ş^Xov. Numirile greceşti din evul mediu sunt următoarele1): Xay^vcfooc* 
mpivbvt âîucDptvov, napXOstdov, 'aypiojidXr}, aypiojisXia. Astăzi se numesc £yţ;ta 
pTjXsd2}. Aşadară nici o asemănare cu numirile noastre! 

-Pământul locuit de români este foarte prielnic pentru cultura meri¬ 
lor. Soiurile aduse aci de romani, s’au naturalizat, s’au păstra! în decur¬ 
sul veacurilor, s’au răspândit şi de mână omenească, şi fără voia oameni- 
lor* prin ■ paseri, unele degenerând pe încetul, altele câştigând 9- însuşiri 
nouă după regiunile cu climă diferită şi sol deosebit ale Daciei antice.: 

Merii aceştia sunt în parte soiurile vechi şi răspândite pretuiindenea 
la sate, mai vârtos în ţinuturile muntoasă. 

Soiurile acestea de origine romană şi aclimatizate In Dacia au fost 
mai târziu înmulţite prin specii importate din toate părţile, de slavi, de 
tocii iubitori de poame, de greci, saşi şi maghiari. Dar numai de vre-o 
80—100 ani au început soiurile din occident să pătrundă la noi şi au 
ajuns varietăţile apusene să copleşească şi să înlocuiască în pîantaţiunile 
nouă soiurile venerabile străbune. 

' : 

Date istorice cu privire la soiurile vechi şî ia introducerea celor 
nouă avem prea de tot puţme. 

Primul catastif mai de seamă al soiurilor de mere cultivate de ro¬ 
mâni este «Dictionarium vaiachico-latinum» al unui anonim, numit de 
Creţu8} «Anonimus Caransebeşiensis», probabil anterior anului 1742. Iată 
lista merelor din acest dicţionar: Măr văraîec == pomum aestivale, praecox 
m iernatec = malum serotinum; m. bunebrut = malum sparuceum; 
au dulce = pomum dulce; m. guşat; m. cânesc; m. codeş; m. cucurbe- 
lariţ; m. de Svănt Pietru = malum praecox; m. muşcâtariţ = malum 
Apianum, Muscatellum; m. flocos = malum muscosum; m. nevestesc; m* 
ordzăn; m. pestriţ; m. ruîilat = malum orbiculatum; m. sălciu; m. vărgat 
= malum variegatum. 

interesant este, că multe soiuri din acestea se mai cultivă şi astăzi 
sub acelaş nume în ţinutul Caransebeşului4), 

Contrar aşteptărilor noastre, Istoria naturală şî Vocabularul de isto¬ 
rie naturală a iui Şincai nu conţin date mai amănunţite, nici Lexiconul 
de Buda din 1812, pe când tratatele de istorie naturală şi economie ma¬ 
ghiară ardelene din aceeaşi epocă fac deja amintire de mai multe soiuri 
indigene, locale de mere. 

Intr’o carte străină, «Osservazioni storiche, naturali e politiche in- 

l) Langkavel, BManik der spăteren Oriechen, Berlin 1866. p. 8. 
a) Fraas, Synopsis plantarum florae classicae. Miinchen 1845. p. 74. 
®) Bucureşti, 1898. Broşura lui Creţu vârufâ din amabilitated dl \ prof. V. Bogreai, 
4) Al. Borza: Material pentru vocabularul botanic al limbiiromâne. Grădini ţâră* 

»eştl din Banat, «Dacoromania» t. I. U920—1921) p. 359 - 362. 
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tomo ia Valachia e Moîdavia», apărută anonim îa 1788 la Napoîi, m 
vorbeşte de bogăţia în fructe a Ţeriîor Româneşti, remarcând în spe¬ 
cial merele domneşti1). 

in Transilvania s’a început de pe la 1810 studiul varietăţilor de mere 
' importante pentru pomoîogie; o listă bogată a rasseîor distinse cultivate 

prin grădinile nobililor maghiari pe ia mijlocul veacului trecut avem dm 
I8692}* cuprinzând 10 soiuri mere de vară, 7 de toamnă, mai mult străine, 
22 de soiuri de iarnă indigene sau autohtone şi 46 străine. 

Un distins pomolog ardelean, Nagy Ferenc, dă o listă de îl 
mere cultivate ca deosebit de prefioase în grădinile ungurilor şi saşilor,, 
printre care găsim la loc de frunte speciile cu nume şi de obârşie ro¬ 
mânească: Pafule (barde), mere de Mada, m. de Geoaglu şi Munfinescti 
Un aîr pomolog maghiar, M. Berecki, a studiat şi alte soiuri indigene 
din Ardeal 3). Soiurilor de seamă le-a dat cinstea şi publicitatea cuvenită 
apoi admirabila publicaţie a ministerului ungar: Pomoîogie hongroise, de 
E. Moînâr, Budapesta. 1900—1901. I— IV. caete. 

La grădinile umile ale ţăranilor români nu s*a prea gândit insă 
Bime, nici chiar cărturarii români din provinciile vechii Românii. Abia 
târziu apar liste de mere considerate ca autochfone. în «Raportul asupra 
expoziţiei generale dela Paris» de D. Olăneseu se enumera vre-o W 
•soiuri indigene româneşti. Manualele de Economie, înşiră iarăşi câteva 
soiuri străbune, pe care ar fi trebuit cu mai multă insistenţă si le re¬ 
comande fată de soiurile importate, fiind ele pe deplin aclimatizate ia 
no! şi adaptate la solul şi clima noastră, ceeace este de importanţă capitală. 

2. C. Pan tu aminteşte în cunoscutul şi apreciatul său vocabular 
botanic 15 soiuri, dintre care 5 din Transilvania 0. c. p. 163). 

G oro vei şi Lupesc a enumeră sumar vre-o 30 soiuri la 191S4) 
în timpul din. urmă a publicat preţioase contribuţii îa pomologia 

Moldovei FL Chem bacii5). Autorul acestui studiu încă a publicat 
câteva contribuia % 

Că nu s?au interesat nici chiar pomologii de soiurile noastre indi¬ 
gene nu este de mirat, dacă vedem de ce dispreţ au fost cuprinşi linii 
din ei faţă de tot ee este produsul pământului strămoşesc, pe care nici 

*) i. c. $>, 62: *11 primo Itiogo, e dlstiwto eleve darsi alţi Pomi, o Mela chiumaie 
Domniasca, forse le- piu. distlnte deli ’Ewropa per îa lor© grandezza, «apere, ed odore. 
Si qonservano da un anno alt ' attro; neîî * lyerno acquistano una certa transparenta 
che le dlsfingue, e siccome riescono eceellenfi senza îa menorna cultura, cosi sembrano- „ 
naturali a quesio clima, e terreno». 

Ş «legyzeke .azon alina... fajoknak, melyek Erd&y teriiîeten eldnyosek s mâs&k 
îelett aiăîiîhatok», In «Erdetyi Gazda» t I. (1869), suppl. Ia No. 17. 

3) Gy3m5lcs£szeti vâziatok, 4 voi. Budapest-Arad, 1887—18g9 (Ed. L şi II). 
4) Botanica Poporului Român, Folticeni, 1915, p. 
3) în Viaţa Agricolă, t. V, p. 27—29, 140—143 şi 384—388. 

®) «Grădinile ţărăneşti din Munţii Apuseni* (Convorbiri Ştiinţifice, t îl. No 2-3) 
şi în «Dacoro mania» citată mai sus. 
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*m-şî luau mimate să4 cunoască, şi cum s® imufitftst pentru' fot ct 
este •străin, deşi' neexperimentat ia noi »). 

In următoarele dau lista numirilor de mere, colectate în excursiile 
mele prin fără, întregite cu datele ce mi-au stat la îndemână în literatură 
şi cu contribuţiile unor colegi şi prieteni, cărora le mulţumesc şi la 
acest loc* 2). 

Lista este provizorie, şi va fi urmată mai târziu de una mai complectă, 
cuprinzând studiul botanic al sorurilor descrise şi pe cât se poate şi iden¬ 
tificarea şi clasificarea pomologică, însoţită de chipuri colorate, pregătite 
deja în număr frumos în Institutul nostru de Botanică sistematică. 

Partea întâi a enumerafîeî cuprinde soiurile străbune găsite în gră¬ 
dinile ţărăneşti, cu indicarea locului de provenienţă (dacă este cunoscut) 
şi a răspândirii speciei, cu deosebirile fonetice de pronunţare. 

In partea a doua dau lista soiurilor străine intrate mai nou în gră¬ 
dinile ţărăneşti, fiind răsbotezate după legile iimbei româneşti, partea 
aceasta interesând mai mult pe filologi. 

Lineu era de părerea, că un botanist care se respectă nu se ocupi 
de plantele cultivate, de varietăţile şi rassele poamelor şi florilor. 

De când au ajuns însă problemele mutatiunii, ale hibridizării şi ale 
selecţiunii pe planul întâi al preocupărilor ştiinţifice, s’a schimbat situaţia. 
Pentru a putea pune şi la noi fundamentul acestei ştiinţe şi în special 
studiului ştiinţific al pomilor cultivaţi la noi, trebue să avem întâi o sta¬ 
tistică a formelor ce se găsesc aci. Fragmente la o astfel de statistică 
sunt şi datele care urmează. 

A) Soiuri străbune române. 

Mere acre. Sub această numire se ascund mai multe rasse preistorici, 
tomnatice şi văratice, neultoite. Mari: Ţinutul Rodnei (Rodna veche, 
Bichigiu, Măgură), Munţii Apuseni (Abrud), pe Murăş (Ciuguzel), pe 
Târnave (Blaj). Mici: Pe Murăş şi Târnave. 

Mere acre crişăneşti. în Munţii Apuseni. 
M. acruţe. Văratice. O rassă albă, alta roşia. Pe Murăş (Pietriş, Corbeşti, 

Roşia şi Obârşia în Valea Pietrişului). 

J) Q r. Mărunteanu Sf inx scrie în «Pomii fructiferi», lucrare publicată la 
Î92I, în timpurile României-Mari, la pag. 245 următoarele: «Afară de mărul crefesc, 
care ar trebui cultivat pe o scară cât mai întinsă din cauza multiplelor sale calităţi, 

celelalte varîatăţi de mere originare dela noi, nu merită o atenţiune mai deosebită, din 
cauză că în varietăţile streine avem cele mai delicioase fructe, şi le sunt superioare 

celor neaîtoite, din toate punctele de vedere. Ca pere nu avem decât pura B&ermscă 
care merită o atenţiune mai deosebită. Dar când avem varietăţi streine atât de excelente 

nici nu merită osteneala de a vorbi de varietăţile noastre». 
2) Dş, Zoe Feier (Abrud), dnii N. Furnică (Braşov), Oavril Preeup (Dej), 

E* Pop (Bucerdea), G. Bujor ea nu (Bosanci-Bucovîna). V. Solomon (Arad), S. 
Opreau (Brad-Cluj), l Pop (Blaj), N, Pop (Blaj), A, Frâttcu (Benlc), «te. 
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m, alba, Dt iarnă. Sa cultivă în centrul şi sudul Transilvaniei (Abrud, 
Berchiş, Bobâlna, Borşa, Berivoi, Cacova, Crădunel, Oăbud, Frâua, 
Orminiş, Slimnic, Tătârlaua, Vad), Ţinutul Fălciului în Moldova1). 

M. albe de vară, ]ud. Târnava mare (Biertan). 
M. albuţe. Valea Geoagiului — jud. Hunedoara (Băcâia). 
M. ariuşi. Pe Murăş (Comunele din valea Pietrişului). Tecşeşti, Balomir, 
Mere de aur, Munţii Apuseni (Abrud). 
M. de ale aurului. Probabil parmene aurii. Ţara Bârsei (Braşov-schtiu), 
M. barze. Jud. Turda Arieş (Berchiş). 
M. bă de şti. Tot acolo, rassă locală şi aceasta. 
M. bălăfeşti. Ţinutul Fălciului în Moldova2). 
M. bănceşti. Jud. Hunedoara (Geoagiu). 
M. beci. Ţinutul Gherlei în Câmpie (Fizeş şi Nlcula). 
M. blăjeşti. Jud. Turds-Arieş (Berchiş), 
M. boc a ne. Pe Târna ve şi Mureş (Crădunel, Cacova). 
M. boîunde. Pe Mureş (Băgău). 
M, botanice. Transilvania centrală (Netot). 
M. bostăneşti. Soiul cunoscut la unguri sub numirea de «tanvâralma», 

cultivată în multe varietăţi. Pe Mureş şi Târnave, Cucerdea- Murăş* 
Decea, Frâua, Spini, Falfalău, Slimnic, Pagida). La Cenade (Târnava 
mare) se numesc m. bostâcănoase. 

M. botu-oii. Banat (Zăgujeni). 
M. bulzăneşti. Munţii Apuseni (Vidra de sus). Se numesc şi M.bulzeş- 

tene, m. de Bulzeşti (Valea Pietrişului: Pietriş, Corbeşti, Roşia, Obârşia). 

M. burdae. Munţii Apuseni3). 
Mere de BulceştL Jud. Hunedoara (Brad etc.X 
M. busuioace. Munţii Apuseni (Abrud, Rovine în Zarand). 
M. butureţe. Munţii Apuseni (Abrud). 
M, călugăreşti. Muntenia, răspândite (ex Rap, Gen. Exp, Paris p. 255). 
M. cărigoase. Pe Olt (Săcădate) şi la Şoroştin. 
M. cărigate. Pe Murăş fGăbud), 
M. cepeşti. Câmpia Ardealului şi pe Murăş (Cacova, Decea, Netot, Hidiş 

Şeuiia-română, Vălişoara, Mischiu, Murăş-Beîdiu). La Braşov4) nu* 
mite în Scheiî Braşovului şi M. de ceapă. 

M. cernite. Sunt probabil mere renete, ungureşte »Kormos aima», intrate 

din vremuri vechi în grădinile ţăranilor în Valea Pietrişului pe Mureş 
(Corbeşti, Pietriş, Roşia, Obârşia). 

M. chetroase, Jud. Suceava (Rădăşeni)5). 
M. cisnădeşti. în scaunele săseşti (Cenade, Orlat). 

*) Chernbach în «Viaţa Agricolă» t. V, p. 27—29. 

2) Chernbach în «Viaţa Agricolă» t. V, p. 27—29. 
s) D. M, Teodorii: Agricultura în Munţii Apuseni («Viaţa Agricolă» t. XII, p. *29). 
*) Panţu, Vocabular, 1, c. 

Op, c, p, 70. * 
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M. elocaiîci. lud. Hunedoara (Bebâint), 
M. coacăză. Primitive, lud. Alba inferioară CBenic şi jur). 
M. coca ne. Pe Murăş în Valea Pietrişului (Corbeşti, Roşia, Obârşia). 
M. cocoşate. Munţii Apuseni (Câmpeni şi pe ape în sus). * 
M. codeşti, lud. Turda Arîeş (Berchis), numite m. cu coadă lungă 

în jud. Alba inf. (Găbud), m. coadeşe pe Arieş (Sălciua) şi m, 
coadişe în.iud. Suceava (Rădăşeni)1). 

M. colnice. Munţii Apuseni (Bistra). 
M. crecineşfi. lud. Suceava (Rădăşeni)2). 
M. creţ eşti. Cele mai căutate mere fu vechiul regat. jud. Argeş, Prahova, 

Râmnicul Sărai Putna, Bacău, Neamfi, Suceava, Bucureşti. Braşov. 
In Oltenia la Voiteşti se numesc «măr omnăresc®3). 

M. cui du ci. Munţii Apuseni (Vidra de sus), 
M. domneşti. Mere foarte răspândite In Moldova şi Bucovina, numite 

■ şi m. de Rădăşani4), A trecut şi în Secuime, unde se numeşte «Mol- 
dovai alma», iar în literatura pomologică cunoscut sub numele de 
«Dominiska» şi «G5iferap!ei»5). O altă rassă «domnească» se cultivă 
în Munţii Apuseni (Zlatna, Sălciua, Denie) şi Valea Geoagiulu! (Băcâia), 

M. domnicele. Jud. Suceava (Rădăşeni)6). 
M. dulci. Răspândite In centrul şi Nordul Ardealului. (Ciuguzel, Pogă- 

ceaua, Sânpetru, Rodna-veche, Bichigiu, Măgura). Cunoscute de şi 
nu sunt căutate, în vechiul Regat7), la Benic sunf2rasse: de vară 
şi de iarnă. 

Mere dulci neuitoite dela Belioara, jud. Turda-Arieş par a tine încă 
de specia Al siiuestris, sunt deci cea mai primitivă şi autohtonă rassă, 

M, dulcute, lud. Cenad şi Arad (Şeiîini), 
M. dulci domnicele. lud. Suceava (Rădăşeni). 
M. dulci cu fata roşte şi cu fata albă. Tot acolo. 
M. de dulceţi. Tot acolo, 1. c. 
M. dumitreşti. lud, Turda-Arieş (Berchis, tntr'o singură grădină). 
M. făinoase. Munţii Apuseni (Abrud). 
M, furnicăreşii. Foarte răspândite la poalele Munţilor Apuseni (Bu- 

cerdea-vinoasă, Cricătt, îghiu, Ţelna). Probabil identice cu «bonzii- 
alma* cultivate din vechime şi de lingurii din partea locului. 

M. de Geoagiu sau geogeneşti. Această rassă ce ţine de grupul 
merelor roze (pommes roses), se cultivă din vremuri străvechi pe 
valea Geoagiului, între Alba-Iulia şi Aiud, în două rasse, fiind un 

*) Gorovei-Lupescu, Op, c. p. 69. 
2) Oorovei-Lupescu, Op. c. p. 69. 
3) comunicat de Froi Dr. I. Popescu-Volteşti. 
4) Chernbach în «Viaţa Agricolă» î. c. şl Gorovei-Lupescu, Oo. c. p. 6§. 
K) Berecky, Gyuffîoîcseszeti vâziatok t, III. p. 370, Oberdieck, Ilîustr. Hahd- 

bucb d. Obstkunde, t. IV. p. 85; Leroy, Dict. de pomoSoflle, t III, p. 263. 
^Gorovei-Lupeseu, op, c. p, 69, 
?) Oiănescu, Rap. Exp, Gen, Paris p; îSS. 
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important articol de comerţ; se păstrează în «tare», in gropi şi pîvmţş, 
O rassă primitivă, localnică, o cărei pereche este soiul m. ruşi oara, 

M. gheţoase sau m. de ghiaţă. In Ardeal (Cugir, Deaj, Găbud, Idod), 
M. giurgeneşti. Munţii Apuseni (Sălciua, lângă «găuroiu»), 
M. de glajă. Ţara Oltului (Copăcel, Săvăstreni, Pojoria). 
M. grase. Jud. Alba-inî. (Denie şi jur}. 
M. gurgueşti. Rassă foarte primitivă, mică. Munţii Apuseni (Abrud), 
M. gurguiele» ]ud. Alba-inferioară (Blaj, Distra, Cetea). Răspândite pro¬ 

babil In altă rassă, ce poartă însă acelaş nume, în Moldova*), în 
special în com. Rădăşeni din ]ud. Suceava2). 

M. haţegane. Ţara Haţegului. Cultivate şi de unguri ca «hâtszegi alina». 
M. hilerţi. Pe Târnava mare (Spătac). 
M, iepureşti. ]ud. Suceava (Rădăşeni)3), 
M. iernatice. Sub această numire comună foarte răspândită sunt eu- 

prinse mai mult soiuri, diferite după regiuni. Se numesc şi m» de 
iarnă (Copşa mare şi Negreşti în Ţara Oaşului). 

M. încenuşate. Pe Târnava mare (Biertam, Copşamare), poate împrumu¬ 
tate dela Saşi. 

M. îndungate. Munţii Apuseni (Abrud). 
M. jujineşti. Foarte primitive, nici cât o nucă. Pe Murăş {Cacova), 
M. leşeşti. Jud. Suceava (Rădăşeni)4). 
M. luncăneşti. Munţii Apuseni (Abrud). 
M. lungureţe. Jud. Alba inferioară (Bucerdea vinoasă, Cricău, Ighiu, Ţelna). 
M. lupeşti. Pe Murăş (Cacova). 
M. de Mada. O rassă excelentă, străveche ardelenească de mere renete, 

ce se cultivă mai vârtos în comuna Mada din jud. Hunedoara; se 
bat ca nucile cu pari şi totuşi se păstrează foarte bine până primă- 
vara. Introduse de un jumătate de veac în pomologie5). 

Mere mălăeţe. Foarte răspândite în centrul şi Sudul Ardealului, proba¬ 
bil în mai multe rasse (Blaj, Băiţa, Cacova, Ciuîud, Cucerdea-română, 
Glogoveţ, Decea, Găbud, Şeulia de Câmpie, Tecşeştî, Teîuş, Tăiârlaua, 
Pagida, Vad, Veseuş, comunele de pe Valea Pietrişului). 

M. de mătasă. Pe Arieş (Mischiu). 
M. măzăratece. Copşa-mare pe Târnave. 
M. merineşti. Munţii Apuseni (Vidra de sus). 
M. mocăneşti. Pe Târnava mare (Spătac). 
M. munteneşti, numite de pomologii maghiari ^Montinesco» şi «Mun- 

tinesk», trecute sub acest nume şi în literatura universala. Varietate 
ce întruneşte însuşirile calvilelor şi renetelor, originară din ţinutul 

i) O î ă n e s c u, op. c. p. 255. 
3) Gorovei-Lupescu, op. c. p. 70, 
*) Acelaş, 1. c. 
4) Q o r o v e i - L u p e s c u, op. c. p. 70. 
^ Nagy F. în «Erd&lyi Oaxda» a. 1873, p. 397 şi BşfeezkY» op. c. i H. 

234—336, ' 



n 

afirmativ deia o mănăstire călugărească, îăspândite pe 
ia Sibliu, Gîuj, Arad, numite aci de unguri şi «fiirtos âlma», botezate 
In urmă de Bereczky de «havasi furios^)1, 

M. munteneşti rotunde şi coadişe din jud. Suceava (Rădăşani)2) par 
a fi o altă rassă. 

M. nebuneşti. lud. Suceava (Rădăşani)3). 
M. cu niezu roşii. Pe Mureş (Teluş). 
M. oarzăne, Una dintre varietăţile cele mai străbune («-hordearia» la 

romani ?), pomenită şi In dicţionarul dela Caransebeş4), răspândită 
în Transilvania întreagă, ca mere de vară neultoite. Ţinutul Rodnei 
(Măgura şi Rodna veche), Munţii Apuseni (Sălciua, Albac), pe Mu¬ 
răş şi Târnave (Beşineu, Blaj, BobohaSma, Dealc, Iclod, Lupu, Pre- 
sace, Sălcud, Sâncel, Sânpetru, Sliranic, Şeulia română, Tătârlaua, 
Tothaza, Vad, Găbud, Veseuş, Vamoşcdorheiu), Banat (Zăgujem), 
Maramureş (Borşa), Câmpie (Sânpetru, pronunţate «uarzăni», soiul 
de aci poate identic su «borizit alma» al ungurilor). 

M. orz eşti In vechiul Regat5). 
M. panabrici. Ţara Bârsei (Braşov» Scheiu), Amintite şi de Z, C Pantu)6 
M. parişi ori parişe. O varietate veche ardeleană, amintită deja în 

veacul al XVI Mea, răspândită mai vârtos pe Murăşu! superior şi 
finutul NlragiuiuL în livezile de pomi boereşti se cultivă mai multe 
rasse (zold paris, lokodi paris, hosszu es kurtaszâru pâris alma, 
feher pâris, oriâs paris, tokpâris, pâris mâssa)7). în grădinile ţărăneşti, 
române o singură rassă. Pe Murăş (Băcâia, Geoagiu in jud. Hune¬ 
doara). Abrud, 

M, părădăi (paradize). Pe Murăş (Cugîr). Paremi-se o rassă mai nouă, 
introdusă din Apus(?). 

M. păsătoase. Pe Murăş şi Târnava mică (Băgau, Pânade), Cred că 
este identic acest măr cu cel mălăef. 

M, pa şti le. Cu siguranţă un soiu primitiv, Sălcud, 
M. p atu le. Cele mai valoroase şi delicate mere vechi endemice ardelene, 

intrate din grădinile fărâneşti în pepinierele şi livezile sistematice 
dela noi şi în urmă In Apus. Se cultivă pretutindenea, în rasse ne¬ 
altoite şi ultoite, cu coloare puţin diferită. Numele se promutâ ca 

*) Op. c. t. îl. p. 365, Vezi şi «Erdeiyi Gazda* i. V. p. 404 şi articolul «alma» 

din Rival Nagy Lexicon (cu planşă colorată). 

2) G o r o v e i - L u p e s c u, op. c. p, 69- 

3) Gorov ei- Lupesc u, op, c. p. 70. 
4) Borza In «Dacoremania» p. 360. 
§) O î ă n © § c u, Rap. exp. Parts p.*256. 
@) Op. c. p. 163. 
^Berecky, Op. c. p. 300—301 şi «Erdeîyi Gazda», t. V. p. 405; în Molnâr 

Pomoîogie hongr. Ilvr. IV. No 12 descrisă sub rassa «pomme paris rouge de Maros- 

s^k» Rother Pariiapfel, marosszeki plros pâris», care este de altfel cunoscută şi in 

Pomoîogia universală. Vezi Leroy, Dict pom. IV, 526, 
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«batuie» (Biertam,]ud;Târnava măreţi k Bănie), «bitule» (Bobâîna, jud. 
Hunedoara) «boatul* (Mischiu lângă Turda, după ungureşte), «boatur», 
(Satu-mare). Ungurii le zic «baiul-alma» (narancs-alma, iiveg-alma)*), 
iar în literatura pomoîogkă sunt cunoscute sub numirea de «Pomme 
Batulîen»* 2), «Pomme de Transylvanie», «Batullenapfeb. 

M, pa tu la te. Cultivate în jud. Gorj, Vâlcea şi Neamju3). După descriere 
par a fi înrudite rassa cu precedentă. 

M. pere. Munţii Apuseni (Abrud), Jud. Suceava (Rădsşeni4). După Rapor¬ 
tul exp. Paris p. 255 foarte puţin răspândite. 

M. petruşele. Foarte primitive, răspândite în Munţii Apuseni (Abrud, 
Albac, Sălciua, Bulzeşti pe Crîşuri). 

M. p e t r o a s e. Sub această numire par a se ascunde mai multe rasse 
de iarnă, nelatolte şi altoite. Jud. Cenad (Şeltini), Valea Pietrişului 
lângă Mureş (Roşia, Obârşia, Corbeşti), Petrilaca Română, 

M. plotogoase. Banat (Zăgujeni)5), 
M. politice. O varietate veche, distinsă, cultivată mult în Munţii Apuşeni, 

pe Murăş şi Târnava în Ardeal Originară- din jud. Alba inferioară, 
probabil dintr’o «poiană mică» de lângă Bucerdea vinoasă6), a pro- 
dus chiar 2 rasse, deosebite mai ales prin culoare. Forma şi talia, 
merelor rambitr, de gustul merelor pepine. Mocanii din Munfii Apu- 
seni pronunţă: poenfee, ungurii numesc acest mâr «pânyik-âlma», 
introdus şi în pomologia ştiinţifică sub această numire.7) 

M. popeşti. Foarte răspândite în Transilvania, adoptate şi de saşi şi 
unguri, care le cultivă pe o scară întinsă sub numirea de «szâszpap- 
alma« şi «Pfarrerapfel8). Localităţii din centrul şi sudvesîuî Ardealu¬ 
lui unde se cultivă cu siguranţă din străbuni: Balomlr, Băita, Beşineu, 
Cetea, Decea, Frâna, Meşcreac, Tătâriaua, Vingard. Nu ştiu dacă 
sunt aceeaşi rassă merele popeşti din jud. Suceava CRădăşani9)). 

M. p o s a d e. Valea Pietrişului pe Murăş (Corbeşti, Roşia, Obârşia. Pietriş). 
M, posâpete. Jud. Târnava-mare (Copşa mare). 
M. râioase. Jud. Alba Inferioară (Blaj, Ciuîud, Teiuş). 
M. râncede, cu «ghlată» în carne. Pe Murăş (Beîdiu). 

*) Nagy F. în «Erdelyi Gazda», i. V. p. 397; Bereezky op, c. In mai multe 
locuri; M o 1 n â r, Pomoîogie hongroise, livr. I.f No !; Revai Nagy Lexicon, articolul 
«alma», cu planşă colorată. 

2) Gr. M ă ru n te an u- Sf Inx aminteşte în op. c. p. 183 merele «Batullen4 tn 
treacăt, fără ca să bănuiască măcar, că este vorba de cel mai bun solii, neaoş româ¬ 
nesc, o glorie internaftonală a pământului şi a horîicuHurei românei 

â) Oîănescu, Op. c. p. 255. 
4) G o r o v e i - L u p e s c u, 1. c. 
s) Borza în «Dacoromania» p. 360. 
6) «Erdelyi Gazda» t. V. p. 404 şi B e r e c k y, op, c. t. II, p. 333—334. 
T) Nagy, Mâgyarorşzâg gyămolcsâszete, 10; Lite as, Illustr. Handh. d. Obs&* 

IV. 489; Thom., Guide pratique, p. 143; Moinâr, Pşmologle hongr. livr» I. No % 
s) Berecky, op. c. t II. p. 373. 
s) Gorovei-Lupescs, op. c. p. 70, 
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M. roşit Zarand (Rovine),. Ju4. Suetavâ (Rădăşeni)1)* 
M roşi o a re. Poale sunt identice cu celea de sus, Jud. Argeş8), Alt! 

rassă poartă acelaş nume în Banat (Zăgujeni)3). M. ruşioare dela 
Teiuş şi Cetea (jud. Alba Inferioară, pronunţate Ia Blaj «roşioare* 
şi la Benic «ruşuare») sunt merele de Geoagîu, 

■M. roş iută, Satu-mare în nordul Transilvaniei. 
M. rotate. Pe Murăş (Găbud) .şi Arieş (Săiciua). 
M. rotilate. Munţii Apuseni (jurul Abrudului), Probabil sunt alt soiu: 
M. rotila te rotunde din Moldova (Rădăşeni)4), 
M. rotoghele. Jud. Turda Arieş (Berchiş). 
M. rotunjioare. Ţara Bârsei fBraşov-Scheiu). 
M. de sadă. Banat (Zăgujeni)5). 
M. sălcii. Varietate primitivă foarte răspândită în Transilvania şi Banat 

(Indicată din 23 comune). 

M. de sămânţă, Jud, Suceava (Rădăşeni)6), 
M. sâmzeneşti. Valea Pietrişului pe Murăs (Corbeştf, Roşia, Obârşia). 
M. sănasă. Jud, Hunedoara (Bobâlna). 
M. de Sântămărie, Banat (Zăgujeni lângă Caransebeş)7). 
M. de Sânpetru. Jud, Arad-Cenade (Şeitini). Banat (Zăgujeni, Mehadia)8}’ 
M. sârbe te. Banat (Mehadia)9). 
M. săvăeşti sau săbăeşti. Pe Târnave (Crăciunel, Tătâriaua, Veseuş). 
M, scorţoase, Braşov-Scheiu, în jurul Turzii se numesc astfel altoii 

«Kormos alma» cumpăraţi din fostele pepiniere ale statului maghiar, 
M, de Sfântu ilie. Banat (Mehadia)10). 
M. şi cui ane. Originare poate din comuna Şicula în Valea Crişului alb, 

se cultivă mult în judeţul Arad (Boroşineu), Valea Pietrişului (Roşia, 
Obârşia» Petriş-Corbeşti). Apreciate şi de pomologi ca o bună rassă 
indigenă, rambur-renetă11). Numiri străine: Fommede Sikula, Sekler- 
apfel, siekelyalma. 

M. s meu re. Jud, Suceava (Rădăşeni)12). 
M, sterpe. Pe Murăş, Valea Pietrişului (Corbeştf, Roşia, Obârşia, Pietriş). 
M. strugurii. Munţii Apuseni (Abrud). 

1) Gorovei-Lupescu, L c, 
2) Olănes'cu, 1. c. 
s) Borza, «Dacoromania» p. 260, 
4) Qorovei-Lupescu, I. c, 
5) Bona, I. c. 
6) Qorovei-Lupescu, i. c. 
7) B o p z a» 1. c. 
®) Bona, 1. c. 
9) idem. 

10) Idem. 
u) Bereczky: Qyumoicsâszeti vâzlatok, t. 1. p. 365-66: Oberdick, Iii, 

Haadb, ÎV» §41; Thomas» Guide pratique, 130; Molnâr, Pomologie ticmgr,, livr, I» No X 
n) Gorovei-Lupescu, L c. 
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M, sunătoare. luci Suio&m (RâdâfSftî)1}. ' 
M. sure. Sub această numire se ascund mai multe soiuri. Jud. Albe in¬ 

ferioară (Crăciuneî, Tătârlaua). Jud Hunedoara (Bobâlna). Jud Turdi 
Arieş (Berchiş). 

M, tari. Munţii Apuseni (Abrud). 
M. tămăşeştl. O rassă locală din Berchiş (jud Turda Arieş), 
M. de târg. Mai multe soiuri iernatice poartă acest nume în Ardeal 
M. tomăeştî. Jud, Alba interioară (Cetea). 
M. de toamnă. Una dintre putinele rasse văzute din Maramureş(Petrova). 
M. tomnatice se numesc probabil soiuri diferite în jud. Bistriţa-Năsăud 

(Măgura) şi în Regatul vechîu2). 
M. tretuş. Jud, Suceava (Rădâşeni)3). 
M. tufo a se. Banat (Zăgujenî)4). 
M. tur fişe, Jud Suceava (Rădâşeni)5). 
M. de Ţaligrad Idem, 
M, jigăneşti. Varietate primitivă, din Moldova6). în Transilvania se nu¬ 

mesc mai multe soiuri de târg. «m. ţigăneşti^, ungureşte «ezigâny» 
alma*, iar în pomologia apuseană «pomme de Bohâmten» «brauner 
Matapfeb7), Foarte răspândite. Banat (Zăgujeni), Braşov, pe Murăş 
(Aiud, Cetea, Găbud), pe Târnave (Blaj, Beşineu, Deaj, Făget, Hun- 
dorf, Sâncel, Sântămărie, Veseuş). 

M. tărceşti. Fe Murăş (Cetea şi Cugir). 
M. de fitroane. Poate un renet mai nou (?). Munţii Apuseni (Abrud), 

Jud Târnava mică (Sâncel). 
M. tipărate (pipărate). Târnave (Sâncel şi Slimnic). Eventual identice cu 

«borsos alma^ ale ungurilor8). 

M. ungureşti. Ţara Oaşului (Negreşti). 
M. unse. Jud, Suceava (Rădâşeni)9). 
M. urdaşe. Valea Arieşului (Săîclua, Foşaga»de~sus). 
M. urseşti, jud Suceava (Rădâşeni)10). 
M. urzii. Munţii Apuseni, Zarand (Rovine), 
M. de vară. Maramureş (Petrova). Mere mari. 
M. văratice. Soiu mic de mere primitive, nealtoite. Valea Arieşuki 

(Câmpeni şi pe ape în sus), Jud, Alba inferioară (Teiuş). 

*) Gorovei-lupescu, 1. c. 
2) O î ă n e s c u, Rap. gen. ex. Paris p. 255. 
8) Go-rovei-Lupescu, op. c. p. 69. 
4) Borza, 1. c. 
“) Gorovei, Op, c. p. 70. 
6) Oîănescu, 1. c. p. 255 şi Goro v ei - Lupe seu, op, c. p, 70. 
7) Leroy, Dîct. de pomălogie, t. iii. p. 142; Dr. Lucas, îiî. HândbuCh d. Obst- 

kunde, t. I, p. 367; Bereezky, op. c. t IV, p. 463, 
8) Bereczky, 1. c. t. II, p, 26!. 
9) Gorov ei, op, c, p. 70, 

10) Idem, 



M, vărgate.--Munţii- Apuseni, Zarand (Rovine). 
M. verzi Câte ţinuturi, atâtea soiuri de mere verzi în ţinutul Făiciuiui 

(Moldova) Chernbach deosebeşte 2 specii1). Ţara Oaşului (Negreşti), 
]ud. Hunedoara (Bobâlna). Munţii Apuseni (Abrud). 

M. verişotre. Jud. Suceava (Rădăşeni). 
M, vi eşti. Tot 
M. vinete. Ţara Bârsei (Vad). Munţii Apuseni (Abrud), Pe Murăş în 

Valea Pietrişului (Corbeşti, Obârşia, Roşia, Pietriş). 
M. vi o ase. Pe Murăş, în aceleaşi localităţi, 
M voivod eşti. Jud. Suceava (Rădăşeni)2). 

(150 numiri). 

B) Soiuri de mere primite dela străini 
a) Rasse indigene. 

Dintre popoarele conlocuitoare, pe lângă saşi mai vârtos maghiarii 
au dat atenţie deosebită din vremuri vechi culturii merilor, primind în 
grădinile lor rassele spontane găsite întâmplător, or împrumutate dela 
ţăranii români iobagi, nobilitându-le mai departe. Aceste rasse îmbună¬ 
tăţite, descrise adesea de pomoiogi «lege artis», au intrat pe alocuri în 
grădinile ţăranilor noştri, primind botezul românesc cuvenit, păstrândmş! 
altădată numirea. Voi enumera aci şi pe unele şi pe altele. 

Buda boriziije. Mâr de vară nealtoit, numit3) după pomicultorul A dam 
Buda din jud. Hunedoara şi răspândit prin grădinile nemeşeşîi din 
partea locului. 

M, lui Bânffy Pâl, descoperit în judeţul de odinoară Crasna; poate 
identic cu mărul unguresc de lângă Huedin4), numit zentelki magonc. 

Henter magonc a, crescut din sămânţă în grădina pretorelui Henter 
din Nagyajta (Săcuime)5). 

Piros jeges alma, măr de ghiaţă roşu, soiu localnic străvechiu, cu¬ 
noscut deja dintr’un catalog din 1826, răspândit în Ardeal şi ţinutul 
Aradului6). 

Kâposzta-aîma. în scaunul Afieşului răspândită în 4-5 rasse, una nu¬ 
mită de Bereczky «Tordai alma»7). Poate merele «verzi». 

Mărul lui Help. Descris de Bereczky8) din grădina parohului evan- 
gelic Help din Bistriţa. 

Chernbach în «Viaţa Agricolă», t. V, p. 27—29. 
â) 6 o r o v e i - L u p e s c u, op. c. p. 70. 
s) Bereczky, op. c. t. IV, p. .187—88. 
4) «Erdelyi Gazda» t. V, p. 405 şi Bereczky, op. c, t. III, p, 425—26. 
*) B u d a i lozsef în «Gyumolcseszeti es konyhak. fuzetek», 1885 p. 153; 

Bereczky, op. c. IV, p. 471-72. 
®) B e r e c z k y, t. IV, p. 285-86. 
7) «Erd. Gazda» t. V, p. 404, Bereczky, op. c. t, IV, p. 498-499, 
s) Op, c. ţ IV. p. 309-10. 
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M. muşc o tai u, măr străbun ardelene, cunoscut mai bine de m veac 
pe valea Târnavei mici la unguri sub numirea de «muskotâîy, kefc 
muskotâly-alma»1), înrudit cu merele ţigăneşti. 

Mârkodi ndzser-alma, un măr renet, descoperit pe k 1830 în scaunul 
Mureşului2), numit de Bereczky3) în urmă markodi-a. 

Mosolygo. Străbun în jud. Odorheiu şi Mureş Turda, la sacul4). 
Molcsâny zdîd almâja. Găsit la Baia mare de Molcsâny5). 
Enyedi kormos pepin. Poate originar dela Aiud pe Murăş6). 
M. cormoşă, numit de poporul nostru (Negreşti în ]ara Oaşului 

pildă) soiul precedent cât şi merele «magyar kormos renet» (fieitietti 
grise hongroise, ungarische graue Reineffe) străvechi, de obârşie din 
ţinutul Murăşului7). 

Orb ai a., numit în Treiscaune «îuz-alma» şi la Kezdiszentlelek «magotiam 
o rassă primitivă săciuască8). 

M. pogăei, după ungurescul «teii piros pogâcsa» (Pogâcsa rouge d’hiver, 
Rofher Pogâcsa Apfeî)9) intrat în grădinile ţărăneşti în Valea Pietrişu- 
lui pe Mureş, Banat (Zăgujeni, pronunţat «pogăşb) etc.10), în mai multe 
sub varietăţi, 

Pereszieny-aîma. Fructe mici primitive, în secuime11,). 
Solyom-aima ori teii csikos sâlyomalma, o alta rassă cultivată de să- 

cui în jud. Treiscaune. 
Szekely zoldaîma (Grliner Szekier) se numeşte în pomologie rasst 

săcuiască ce poartă în graiul poporului şi numele de «zold jeges*, 
înrudite cu m. de Steftin12). 

Szoges rambur, cultivat de unguri şi români în Sălaj şi Sătmar, origi¬ 
nar probabil de aci13) 

Szacsvay tafotâja, rassă mai nouă, crescută din sămânţă14). 
S6vâri a. Sub această numire colectivă se cunosc diferite soiuri vechi, 

eu centrul de răspândire în Sălaj, descrise mai întâi sub numirea de 
«daru-alma»15). O rassă din jud. Turda Arieş poartă numele ds 
«Porzsolt-fele sovâri». La Zălau este un «bamapiros sâvâri» etc, 
*) Op. c. t. III, p. 323-24. 
2) «Erd. Gazda», t. V, p. 405. 
#) Op. c. t. III, p. 325-26. 
4) NagyFerenc: Magyarorszâg gytimdlcseszete szlnezett rajzokban p*. 

Bereczky op. c. t. III, p. 427-28. 
s) Bereczky, op. c. t. IV, p. 269-70, 
6) Idem, t. IV, p. 213-214. 
7) Idem, t. III, p. 453-44. 
s) Idem, t. III, p. 122 et sequ. 
9) Idem, t. I, p. 419, 

10) «Dacoromania» p. 360. 
n) Bereczky, op. c. t. IV, p. 487-88. 
12) Idem, ţ IV, p. 281-82. 
13) Idem, t. IV, p. 293-94. 
u) Idem, t. IV, p. 494—95. 
l5) Idem, t. III, p. U9-121; Vezi descr. şi ilustr. în Molnăr, Pamologie kongr., 

ivr. I, No 4, sub numirile : Nemeş sovârf a., pomme noble de S6vâv, edler Sâvârer Aptei» 
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&zâszpap-a., soin stfibaii, verosimil identic cu merele de «CIşnădie» şi 
alte rasse răsărite în scaunele săseşti ale Transilvaniei, îmbrăţişate 
cu multă râvnă de unguri1). 

M. tanere sau tanghere. Raşsă împrumutată dela unguri, care îi zic 
acestei rasse endemice «magyar tânyâralma», franţuzeşte «Rambour 
hengrois». Centrul de disperşiune judeţul Alba inferioară după Be- 
reezky2). La români pe Murăş (Teiuş), Munţii Apuseni (Abrud) şî pe 
Târnave (Blaj şi jur). 

M. Torok Bâlint (Tiirkischer WeinlSng, «Vineuse rouge d'hiver», «Seîg- 
neur dliiver», rassă înrudită cu merele de Steftîn, răspândite prin 
toate ţinuturile ardelene. 

Tor dai pir os kalvil, numit astfel de Bereczky3) un măr descoperit 
* de Dr. ]. Wolff la 188L 

Ai vaialma, împrumufate cu mime cu tot dela unguri, la Mischiu lângă 
Turda. 

îzîetes zbid alma este numai în parte identic cu un soiu de «mere 
verzi». Introdus în pomoîogie sub numirea de «Oriiner SchmeckapfeM, 

M. fontoşe, împrumutate dela ungurii ardeleni, care le numesc «nyârl 
fontos» (poate = Rambour d’ete ?). Poate să fie introduse din ve¬ 
chime din Franţa5). La români: Munţii Apuseni (Zlatna). 

b) Soiuri străine6). 

M. Baumberger sau m. grănifereşti. Ţinutul Rodnei (Rebrişoara'1. 
M. rana ta ne (,Jonathan“, din America). Banat (Zăgujeni)7). 
M. led ere. (Leder-Aplel). Banat (Zăgujeni). 
M. marşance m. mărşanche, m. mărşanjche, m. Marşanţchi 

(Maschanzker-Apfel, Reinette batard) introduse în fostele graniţe 
militare dela Năsăud şi din Banat8), originare din Saxonia, numite 
şi „pomme de Borsdorf, Edeîsborsdorfer”. 

‘ţ Numiri străine : Csokros tânyeraîma, pap-alma, pomme cure, săchsischer 
Schwedischer Carl-Apfei Vezi Bereczky, op. c. t. II, 373; Stoll, Ost. Ung. Fo~ 
mologie, V, 3; Molnâr, Pom. hongr. livr. IV, No 11. 

s) Op. e, f. II, p. 237-238 şi t. IV, p. 339-340; Molnâr, Pomoîogie hongr., 
Im. IV, No 9 cum tab. coL Tot acolo, sub No 10 este descrisă şi rassa înrudită, tot 
de obârşie ardeleană, cunoscută sub numirile străine: Rambour noir, pomme plate 
noire hongroise, schwarzer Rambour, fekete tânyeraîma. Cultivate icî-colo prin Tran¬ 
silvania, mai mult în jurul Bistriţei. 

*) Op. C. t IV, p. 355-56. 
4) Idem, t. IV, p. 221—222. 
8) Idem, t. II, p. 355-78. 

O bună clasificare botanlcă-pomologică a merelor din Austria, introduse şi în 
ţinuturile noastre sub regimul habsburgic, este: H ay ek, FI. von Steîermark, t. I, p. 
951—961 (1908—1911). Vezi şi pomologiiîe lui D î e î, Decaisne, E> i 11 r i c h, Lucas, 
Oberdieck, Lauche, Stoii, pe lângă autorii maghiari şi români citaţi mai sus. 

7) B o r z a în «Daeoromania» p. 360, 
Idem. 
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M. n oro an ce. Din pepinierele de pe Mttrăş şî Târnava. 
M. tir o le. Ruieni în Banat (jurul Caransebeşului). 
M, rene te (Jud. Suceava, la Rădăşeni)1), m. r ane t uri (comunele din 

valea Pietrişului pe Murăş), m. rănete (Banat, corn. Zăgiijeni2), 
M. tirchîşetafle (Tiirkische Tafel-Aepfel). Banat (Zăgujeni)3), 
M. de uit oaie se numesc soiurile mai nouă răspândite din pepiniere. 

Afară de acestea zeci şi sute rasse noi apusene se cultivă sporadic 
chiar şi de ţărani ici-colo. 

* 

Deşi sunt sigur, că multe din cele peste 190 numiri înşirate aci se 
acopăr, de altă parte sunt conştiu de lacunele mari aie enumerafiei mele 

Un lucru se deprinde însă de pe acum cu certitudine, că ţara noastă 
este printre cele mai prielnice culturii merilor, şi printre cele mai bogate 
în soiuri indigene. 

In special este leagănul unui număr foarte mare de rasse primitive, 
care pe cât simt de puţin interesante din punct de vedere pomologic,pe 
atât suni de importante din punci de vedere botanic ştiinţific, pentru 
studiul origine! acestui preţios fruct 

Munca depusă în urmărirea acestei probleme poate nu va fi deci 
zadarnică. 

La flore des Jardins des paysans Roumains. 
L Le pommier (Pţ/vtis Malus U. 

(Răsumâ). 

L’etude presente est la" premiere d’une sârie d’itudes botanigues 
des planies adoptees par le paysan roumain dans son jardin. 

Le pommier est un des arbres fruitiers Ies plus repandus dans 
îes vergers des paysans de notre pays, 

L’origine des innombrables races cultivees se reduit, au point de 
vue botanique ă quelques especes sauvages spontanees. 

A. De Când© II e croit, que îe AL silvestvis de mâme que le AL 
communis sont prehistoriques et indigenes en Europe et dans î’Asie 
occidentale, 

*) Gorovei-Lupesca, 1. c. 
2) Borza, î, c. 
3) Idem. 

4) In cursul tipăririi ultimelor pagini din acest studiu am primit deîa dî O h. 
V e î i c i u, profesor Ia Caransebeş încă următoarele soluri de mere cultivate în co¬ 
munele Borlova, Ruieni şi Apadia din jud. Caraş-Severin: M. pupăzate, m. sâ rtice, 
m. botu-oii, m. ţigăneşti, m. dulci, m. Bu di eşti, m. «ranete» şi m* 
«maşanchi», care se iconografiază acum In institui nostru botanic,; li mulţumesc fi 1* 
acest loc pentru preţioasele-i contribuţii. 



Eîtgler attrîbue aux especes P, pumîla, dasyphylîa et prunîfoUa 
Ia plus grande importante au poinf de vue de Forigine des pommiers 
eultives, tandîs que îe P. sîîvestris est considere comme un parent se* 
condaire. 

Reinhardt est du meme avis. 
Ascherson et Grăbner dans leur Synopsis et le dendrologue 

Schneider accordent une importante plus grande auK especes indi- 
genes sauvages de meme qu’aux pommiers originaires de FAsie Mineure, 
centrale et orientale. 

Guelquesuns des pommiers eultives par des paysans roumains 
sembient etre etrojtement lies au formes des pommiers sauvages suivants: 

1. Malus siluestris Milîer (pour Ies synonymes voîr le texte ruumain 
page 66) var. a. typica, aux rameaux souvent spinescents, avec un pe- 
poncule et un calice entierement glabres ou poilus seuîement â la base, 
avec des îeuilies qui deviennent glabres et des fruits de 2 cm de diametre 

Pour Ies tres nombreuses stations et la limite supdrieure verticale 
de disiribution dans notre pays voir le texte roumam page 66—77. 

Cette forme fypica este toleree dans le voisinage des vergers de nos 
paysans, peut etre meme culfivee gâ et Ia. 

La plupart des exemplaires des herbiers de Cluj etudies, different 
de cette f, typîca par Ies feuiîîes plus lâineuses en dessous, Ies pedoncules, 
Ies receptacies et le calice presque tomenteux. On peut ies nommer d’apres 
C, Schneider var b. hortuhm, sans pouvoir ies identifîer avec Fespece 
suivante. De cette varlation tirent leur origine piusieurs especes paysannes 
primitives, non infiuencees par Fespece M. pumîfa etc. 

La grande majori te des races cultlvees chez nous derivent de Fespece: 
2. M. pumiia Mill., qui comprend de nombreuses formes spontanees, 

sousspontanees cultlvees et d’autres devenues sauvages, races pures^ou 
batârdes, croisees avec Fespece precedente ou avec des races cultivees. 

Elles se caracterisent par des rameaux jeunes tomenteux, comme Ie 
pedoncuîe et ie calice. 

La varlation praecox C. K. Schneider (Syn. F. Maius, ZL para- 
disiaca L., F. praecox Pali.) pure semble etre bien rare, pendant que 
la var. domestica C K, Schneider (Maius domestica Borkh.} se re- 
connaît dans Ies meilleures races de pommes, meme dans Ies montagnes, 
acompagnie de var. daspphvlla A. u. G., plus tomenteuse encore que la 
precedente. 

Parmi Ies pommes cultivees dans nos jardins on voit tres raremenţ 
le AL haccata Borkh. et on peut reconnaîfre a peine Finfluence des 
especes M. astracanica, Dum.-Cours., M. prunifotia Borkh. etc. 

Par mutatlon, mutation sectoriale, par election et selection, dissemi- 
nation et greffage, surtout par hybridisation naturelîe et arîificîeîle, par 
adaptation â un climat et un sol nouveaux, des formes innombrables Qnt 
pris naissance des formes sauvages spontanees Inumeris, 
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. Dans notre pays les pommes cuîtivees ont ete.certatanement ctmnues 
mente â Fepoque prehistorique; rnâis ce sont Ies Romains qui ont apporte 
dans la Dacie des races nobles qui se sont peut etre conservees jusqu’ 
â nos jours. Ces races tanîot ennoblies et' taniât degenerees, se sont 
adaptees au climat et au sol si differents de Fancienne Dacie. 

Les Slaves, Ies Grecs, îes Iureş, Ies Magyars, et Ies Allemands ont 
importe dans les periodes historiques plus recentes des races nouvelles 
de pommes. La plus ancienne enumeration de pommes cuîtivees par les 
Roumains, le «Dictionarium valachico-Iatinump anîerieur ă Fannee 1742 
comprend 17 races. D’autres efudes tont mention de queîques autres 
especes nommees en langage populaire (Z. C. Panţu? FI. C herb ac h, 
Nagy F., Bereczky M., Molnâr L, AL Borza). 

Dans le texte roumain, page 73—84 suit Fenumeraiion des races 
indigenes roumaines autochţones, avec des indications sur îeur 
origine et îeur distribution chez nous (150 nosns avec plusieurs variatiems 
de pronociation); puis une liste des races indigenes produites et cuîtivees 
par les peuples cohabitant avec les roumains (saxon, szekler, magyar) et 
infroduites aussi dans îes vergers roumains (27 races), suivie d'une liste 
des especes d’Occident (9), qui ont fait Îeur apparition recemment dans les 
fardins de nos paysans, et qui ont regu souvent une denomiuation changee 
ou deîormee, selon Ies lois de notre idiome. 

Cette liste indique îa richesse de notre pays en especes produites 
par notre terre et nos horticulteurs, des races tres remarquables au point 
de vue horticole connues aussi dans la pomologie universeîle (Pomme 
Batulîen, Poinic, de Oeoagiu, de Mada etc.); cette liste montre aussi, que 
notre terre est riche en especes importantes par leurs formes primitivei 
qui nous conduisent aux especes sauvages indigenes, et peuvent jeter 
une lumiere sur îa question de Forigine dhm des plus imporiants îruiis 
eultivăs. 

Recenzii. 
Dunărea şi problemele ei ştiinţifice, economice şi politice 

de D r. G R. ANTIPA, Bucureşti 1921. Cartea Românească, 19Î pag. 8° (Academia 

Română, Studii şi cercetări VI.) 

Lucrare de înalt interes, în care autorul tratează, cu competenta** 

cunoscută, o serie de chestiuni din punct de vedere geofizic, biologic, 
economic, tethnic şi ai dreptului internaţional. 

Capitolul V. cuprinde chestiuni care interesează în special pe biolog: 
e vorba de via{a intimă a marelui fluviu. Aci, dl Dr. An ti pa, vor¬ 
beşte despre asociatiimile de plante aquatice din bălţile Dunării, precum 

şi despre punerea în valoare a acestor bogăţii naturale, 
;■ / ; \» VA. 



Bibliographia botanica Romanîae 
anni 1921 

cum nonnuîliâ additamentis ad bibliograptuam 

amiorum 1914—1920*). 

Compostat AL, BORZA. 

Anisfschenko, A., 1908. Mat. z. Kenntniss der Flora der Forsterei 
Kischenev, I. 

ântonescu, P. 1921. Islazurile comunale şi problema sîlvico-pastoraiă 
la munte în special (Revista Pădurilor, l XXXIÎI, p, 93—112. 
şi 133 —161). 

Antipa. Gr„ 1921, Dunărea şi problemele ei ştiinţifice, economice şi 
politice. Academia Română. Studii şi cercetări, VI. (Cartea Ro¬ 
mânească) 191 p. 8°. 

Asbovici, G., 1921. Rugina la cereale şi pagubele pe care le cauzează 
(Viata Agricolă, t. XII, p. 360-369). 

Belu, Const. C., 1921. Hibridatiunea stejarului este o cauză de degenerare 
a speciei. (Revista Pădurilor, t. XXXIII, p, 231.) 

Bornmuller, ]., 1916. Măheres uber Cousmia bulgarica. (Magy, Bot 
Lapok, t. XV, p. 2). 

Borza, Al, 1921. Material pentru vocabularul botanic al limbii române. 
Grădini ţărăneşti din Banat. [Dacoromania, an. I (1920-1921), 
p. 859—362], 

— 1921. Din istoria plantelor noastre ornamentale, (Lumina Femeii, 
t II, p. 19—-20 şi 84- 86). 

1921. Note critice asupra speciei colective Melampyrum ne- 
morosum şi formele înrudite din România. — Note critique sur 
le Melampyrum nemovosum et Ies formes voisines de Rou» 

*) in această Bibliografie se enumără cât se poate de complect publicaţiile bo- 
kiiice care privesc pe de-antregul ori în parie flora actualei Românii, precum şi toate 

publicaţiile botanice de orce natură, a autorilor români. 
Dnii autori sunt rugaţi a trimite redacţiei lucrările lor, ori cel puţin indicaţii 

bibliografice eorăspunzăioare, pentru a putea ţine la curent această bibliografie şi a-i 
întregi lacunele. 

— Cette bîbliographie comprende Ies publications concernant entierement ou 
eri Pârtie la flore de la R ou manie d’aujourd'hui et tous Ies publications botaniques, 

Wltes qu’elles soient, des roumains. 
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manie (Re$um4). (Buletinul Societăţii de Ştiinţe din Cluj, 1.1, p. 
141 — 148, şi retipărire In Contribuţiuni Botanice din Cluj, l 
I, lase. î). 

Borza, AL, 192L Prima istorie naturală românească. Istoria natureişaua 
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Colecţiuni exsicate din România. — Collections 
exsicates de Roumanie. 

«Cecidolheca Dacica» ou zoocecidies de Roumanie. Recoltees, pre- 
parees ei determinees par ie professeur Dr. Marcel Brânza. 

Serie V (201—250) Bucarest, 1921. 
Serie VI (251—300) 

Colecţia este foarte îngrijită, deiermi- Cefte coilection est tres soignee. Laţ 
nările cecidiilor mai critice revăzute de determinaiion des cecidies crifiques a ete 
H o u a r d. revue par H o u a r d. 

Herbariu Agricol. întocmit de prof. Dr. J. C. Drăgan si Oh. Tordai. 
Cluj, 1921. 5 voi- (No. 1—250). 

Alcătuiată pentru trebuinţele şcoalelor 
inferioare de agricultură, această colecţie 
va putea face bune servicii şi în alte ca¬ 
tegorii de şcoli, dacă la o nouă edi|ie s’ar 
complecta lista numirilor româneşti de 
plante, iar cele tehnice s’ar îndrepta ici- 
coîo conform nomenclaturii recente. 

Colecfia este editată de Staţiunea pen¬ 
tru controlul seminţelor din Cluj. 

Falie en vue des besoins des âccles 

inferieures d’agricuiture ceife coilection 
pourrarendre de bons Services dansd'aufres 

categories d’ecoles, si dans une nouvelle 
edition on a soin de compîeter la liste des 
noms roumains des plantes et de corriger 

Ies noms techniques, par ci par lâ, contor* 
mement â la nomencîafure moderne. 

Cette coilection est edifee par la Stafion 
pour le contrdle des semences de Cluj. 

Societăţi ştiinţifice. 

Societatea de ştiinţe din Cluj‘ 

Şedinţa dela 9 Februarie 1922: 

ALBorza: Comemorarea botanistu¬ 
lui Martin PeterîL 

Societes scientifiques. 

Societe des Sciences de Cluj. 

Seance du 9 Făvrier 1922: 

Al. Borza: Commemoration du bo¬ 
taniste Martin Peterfi. 

In for m a fi u ni. 
Un mare centru al ştiinţei botanice. Anuarul Societ. Helvefîce 

de Şt. Naturale, pe 1921 (Verii an dl der SchweizerischenNa- 
turfsch. Gesellschaff) ne aduce înbucurătoarea ştire, că moştenitorii 
lui Aug. de Candolle, îiul lui Cazimir de Candolle şi strănepotul 
celebrului August Pyram de Candolle, au dăruit oraşului Geneva 
herb arul clasic pe care au studiat atâtea generaţiuni de botanişti. 

Pe lângă colecţiunea veche, care cuprinde cele 58.975 specii enu¬ 
merate în «Prodromus», Herbarul de Candolle de astăzi mai cuprinde 
peste 350.000 numere nouă, trimise din toate părţile lumii. 



Mai aflăm, de asemenea, că oraşul Geneva a cumpărat şi bogata 
bibliotecă de Candolle, compusă din 14.000 volume, dintre care unele 
sunt cărţi rarissime. 

Istoria, botanicei române este şi ea reprezentată în această biblio¬ 
tecă prin lucrările lui Dim. Brânză şi ale lui Dim. Grece seu, cu care 
Ca zi mir de Candolle a întreţinut o întreagă corespondenţă. 

Tot aci se găseşte şi preţiosnl manuscris al lui Guebhard (1848) 
referitor la vegetaţia Moldovei. 

Acum câţiva ani, Conservatorul botanic din Geneva, condus de în¬ 
văţatul botanist Dr. John Briquet, a mai primit o donaţiune, tot atât 
de importantă: Herbarul Burnat, care cuprinde toate speciile ce au 
servit la întocmirea monumentalei lucrări: «La Flore des Alpes 
Maritimes». 

Iată cum, pentru studiul botanicei sistematice, oraşul Geneva a de¬ 
venit un centru din cele mai importante. 

Noi, puţinii români, care am lucrat în aceste herbare şi am 
fost ajutaţi în cercetările noastre de conducătorii luminaţi ai acestor in- 
stituţiuni ştiinţifice, nu putem de cât să ne bucurăm de ştirile primite. 

I. GRINŢESCU» 

Un parc naţional în România (en Roumanie). 

Asociaţia patriotică pentru răspân¬ 
direa turismului şi crearea de parcuri 
naţionale, «Hanul Drumeţilor» 
a reuşit să creeze la stăruinţa pre¬ 
zidentului ei, dl M. H a r e t, primul 
parc naţional în munţii Bucegi 

în Bucovina se vor crea cu ocazia 
reformei agrare mici rezervatiimi, 
la intervenţia d-lui Dr. M. Guşuie ac, 
cuprinzând micile ochiuri de stepă 
şi fânatele seculare dela: 

L/association «Hanul Drumeţi¬ 
lor» sous la direction de M. Hareî 
a cree un parc naţional dans une 
văile vierge des Carpathes meridio¬ 
nale^ dans le massif de Bucegi. 

Â Hntervention du prof. Dr. M. 
Gu şuie ac, â l’occasion de la re¬ 
forme agraire, on va creer en Buco¬ 
vine des petits terrains reservâes, 
protegeant Ies îles de steppes: 

la (â) Bosanci, dealul «Deaiu-Strâmbu» şi (et) «Colina Frumoasă: 
Turlivsehi» la (â) Boanceni şi (et) FohorîăufL 

în Transilvania există din 19)5 un II existe en Transylvanie un petit 
mic teritor rezervat, împrejmuit, terrain reserve, preş du village 
lângă comuna Cenade (jud. Alba- Cenade(dep. Alba inferioară), oh a 
inferioară), protejând planta Poli/- etâ decouvert par J. Barth la 
gala sibivica, descoperită aci de plante Pplygala sibirica. 
]• Barth. 
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P erso n a 1ia 
Numiri. 
La Şcoala superioară de Agricultură 

dela Herăstrău-Bucureşti au fost 
numiţi dnii: 

Dr. Tr. Săvulescu, profesor de bo¬ 
tanică descriptivă şi fitopatologie, 

Dr. C. Pop eseu, profesor de ana¬ 
tomie şi fisiologie. 

La Academia de Agricultură din Cluj- 
Mănăştur au fost numiţi dnii : 

D r. A. V. M u n t e a n u, profesor pen¬ 
tru studiul ameliorarea plantelor 
agricole, 

Oîv J. Dobrescu, profesor supl. 
de chimie agricolă şi meteorologie, 

M. Chiri ţes cu, prof. supl. de agri¬ 
cultură generală şi agrologie. 

Dr. Th. Soîacolu a fost numit 
profesor de botanică medicală la 
Facultatea de medicină din Bu¬ 
cureşti, 

Dr. M. von Tiessenhausen şef 
de lucrări pe lângă catedra de 
anatomie şi fisiologie dela Uni¬ 
versitatea din Cluj’ 

Disiinctiun e. 
Dl M. Vlădescu, prof. şi directorul 

Institutului botanic din Bucureşti 
a fost numit ministru al Domeniilor. 

Mort. 
în ziua de 30 Ianuarie 1922 a murit 

distinsul bryolog Martin Peterfi, 
conservatorul Herbarului dela Uni¬ 
versitatea din Cluj, în vrâstă de 

.46 ani. 

Ont ete nomm4$: 
A FEcol superieur d’Agriculture de 

Herăstrău-Bucureşti M. M. Dr. Tr. 
Săvulescu, professeur de bo« 
fanique descriptive et de phyto* 
pathologie, 

Dr. C. Popescu, professeurd’ana* 
tomie et de physiologie. 

A rAcademie d’agriculture de Cluj 
M. M. 

Dr. A. V. M unt ea nu, professeur 
d'amelloration des plantes agri- 
coles, 

Dr. ]. Dobrescu, professeur supl 
de chimie agricole et de meteoro* 
logie, 

M. Chiri te seu, prof. supl. d'agri- 
culture generale et d’agrologie. 

M. M. D r. T h. S o I a c o 1 u, professeur 
de bofartlque medicale â îa Fa* 
culte de mediane de TUniversiţe 
de Bucureşti, 

et Dr. M. von Tiessenhausen 
chef de traveaux â 1 * Institut 
d’anâtomie et de physiologie de 
rUnlversiţe de Cluj. 

Disiincfîon, 

Mr. M. VIădeseu, prof. et directeur 
de l’lnstitut botanique de fUni* 
versife de Bucureşti a ete nomm& 
ministre des Domaines. 

Necro logie. 
Le 30 Janvrier est mort ie distinguâ 

bryoîogue Martin PăterfiâTâge 
de 46 ans. Le defunt etait conser* 
vateur de Therbier de FUniversite 
de Cluj. 

Apărut la 15 Februarie 1922. 
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Observare. 

Seminţele sunt recoltate în anii 1921 şi (puţine) în 1920* 
Astericul (*) înseamnă seminţele de plante spontanee, 

culese în localitatea numită în paranteză. 
Crucea (f) arată tuberculele, bulbii, plantele întregi. 

Observation. 

Les semences ont ete recueillies en 1921 et (quelques 
unes seulemenî) en 1920, 

■ L* asterique (*) indique Ies graines de pîantes spontanees, 
recoltees dans les localites mises entre parentheses. 

La croix (f) marque Ies tuberculos, bulbes et les plantes 
completes. 
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Pteridophyta. 
(Sporae). 

Cyatheaceae. 
Alsophila australia R. Br. 

Folypodiaceae* 
Adiantum Capiilus Veneris L 

— cuneatum Langsd. et F. 
— hispidulum Sw. 

Aspidium Braunii Spenn. 
— îilix-mas fl.j Sw. 
— Fortunei /. Sm. 

Asplenium bulbiferum Forsf. 
— septemtrionale (L) Moffm. 
— Trichomanes L 
— viride tîuds. 

Blechnum brasiliense Desv. 
— occidentale L 

Ceterach officinarum Ia#?. et DC 
Cystopteris fragilis (L) Bernh. 
Nephrolepis exaltata Schott 
Onychium japonicum /<z£. 
Phyllites Scolopendrium (L.)Newm. 
Polypodium aureum L 

— vulgare L 
Pteridium aquilinum (L) Kuhn. 
Pteris serrulata I. f. 

— tremula R. Br. 
— umbrosa Bvown. 

Selagfnellaceae. 

Selagiîiella denticulata Lk. 
— Martensii Spring. 

Gvmnospermae. 

Coniferae. 
Abies alba Mz7/. 
Larix decidua Al///. 
Picea excelsa (Lam.) Lk. 

Pinus silvestris L. 
— strobus I. 

Thuja occidentalis I. 
— orientalis L. 

Angiospermae. 
Monocotyledoneae. 

Alismataceae* 
Alisma Plantago L. 

Amaryliidaceae 

Leucoium vernum L 

Cannaceae* 

Canna indica L. 

Commelinaceae. 

Tinantia fugax Scheidw. 
Tradescantia virginiana L> 



4 

Cyperaceae. 
Carex Grayii Caray. 
Cladium Mariscus 4 

Gramineae. 

Alopecurus prafensis 4 
*Anthoxanthum odoratum 4 (Cluj). 
Arrhenatherum avenaceum Beauu. 
Avena decora Janka 

— nuda 4 
— — var. sinensis 
— orientalis Schveb. 
— — var. obtusata Aîef. 
— — var. tristis Alef. 
— sativa L. 
— — var. grisea Kcke. 

Beckmannia erucaeformis (4) Nost. 
Brachypodium silvaficum Beaui\ 
*Briza media 4 (Zârneşti). 
*BromusbarcensisS//724 (Braşov). 

— mollis L. 
Cenchrus fribuloides L. 
Cynosurus echinatus L. 
Dactylis glomerafa L. 
Deschampsia fiexuosa (L.) Trin. 
Eleusine coracana Gaertn. 
Fesluca ovina 4 
*Holcus îanatus 4 (Cluj). 
Hordeum disîichum L. var. 

abyssinicum Ser. 
— — var. nutans Schubl. 

Hordeum hexastichum 4 
— — var. pyramidatum Kcke. 
— jubatum L. 
— tetrastichum Stokes. var. 

Aegiceros F. May. 
~~ — var. nigrum Willd. 
— zeocriton L. 

Koeîeria rigidula Simk. 
Melica aîlissima L. 

— — var, purpurea 
* — flavescens Schur. (Cheia 

T u r z i i). 
Muehienbergia mexicana (L.) Trin. 
Panicum miliaceum L. 

— — var. album 
— — var. badium 
— — var. nigrum 
— sanguinale L. 

Phalaris canariensis L. 
— paradoxa 4 

*PhIeum montanum C.Koch. (Cluj), 
*Poa nemoralis 4 (Zârneşti, 

Prăpăstii), 

Secale cereale 4 var. nivaiis 
— dalmaticum Vis. 

*Sesleria Heufleriana Schur. 
(Feneş la Cluj) 

Setaria italica 4 R. et Sch. 
Sorghum halepense (4) Pers. 

— vulgare Pers. 
— — var. nigrum 
— — var. technicum 

*Trisetum flavescens Beauu. (Cluj). 
— macrotrichum Hackl. 

Triticum dicoccum Schrank. 
— monococcum 4 
— ovatum (4) Hack. 
— polonicum 4 
— Spelta 4 
— — var. coeruleum Alef. 
— Tumonia Schrad. 

Uniola latifolîa Michx. 
Zea Mays 4 

— — var. americana trans- 
iucens 

— var. cinquantino 
— —- var. oryzoides 
— ~~ var. Philippi 

- var. Szekler 

. : fir' - ' ' ! 

Iridaceae. 

f Crocus aureus Sibth. et Sm. 
t Heuffeiianus Herb. 
t Ins sibirica L. 
* — subbarbata ]oo (Turda). 
* — variegata 4 (Cluj), 

Juncaceae. 
Juncus glaucus Ehrh. 
*Luzula silvatica (Huds) Gaud• 
(Piatra Craiului, Crepătura.) 

Juncaginaceae. 

*Triglochin maritimum 4 (Turda). 
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Liiiaceae. 

Mllium ammophilumtieuff. (Cluj)' 
* — atropurpureum W. et K. 

- flavum L. (Cluj). 
— montanum Schmidt. 

t — obliquum L. 
— Victorialis L, 

Anthericum ramosum L 
Asparagus tenuiîolius Lam. 
Asphodelus albuş Willd. 
Funkia subcordata Spreng. 

Galtonia candicans Decne. 
Hyacinthus leucophaeus Stern 
*Lilium Martagon L. (Cluj). 
Muscari racemosum (L.) Lam. 

- transsiivanicum Schuv 
Polygonatum verticillatum L. 
Veratrum nigrum L. 

Typhaceae. 

Typha angustifolia L. 

Dicotyledoneae. 

Aceraceae. 
Acer campestre L. 

— Negundo L. 
— platanoides L. 
— pseudoplatanus L, 

Aizoaceae. 

*Mollugo cerviana Ser. ("Caracal). 
Mesembryanthemum cordifolîum L. 

var. îol. var, 

Amarantaceae. 

Amarantus retroîlexus L. 
Celosia cristata L. var. nana Mori 
Froelichia floridana Moq. 

Anacardiaceae. 
Rhus typhina L. 

Apocynaceae, 

Amsonia angustifolia Michx. 
Tabernaemontana Walt. 

Araliaceae. 
Aralia spinosa L. 

Asclepiadaceae. 
Asclepias syriaca L 

Cynanchum laxum BarU, 
— luteum Steud, 
— Vincetoxicum Pers. 

Dalsaminaceae. 

Impatiens noii tangere L. 
— scabrida DC. 

Begomaeeae, 
Begonia semperîlorens Lk. et Otto% 

Berberidaceae. 

Berberis vulgaris L. 
Mahonia aquiîolium Nutt. 

Betulaceae. 
Alnus glutinosa (L.) Gaevtn. 

— incana (L.) DC. 
— viridis (Chaix) DC. 

Betula pubescens Ehrh. 

Borraginaceae. 

Anchusa officinalis L. 
Borrago officinalis L. 
Cerinthe minor L. 
Echium vulgare L. 
Echinospermum Lappula Lehm. 
Eritrichium strictum Decne. 
Nonnea Iuţea DC 
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fPulmonarîa Landoziana Fet 
— rubra Schott 

tSymphytum ofîicinale L var. 
album 

* — Ottomanum EnV. (S vin iţa). 

Campanulaceae* 

Campanula Grossekii lieuff. 
— lamiifolia Bieb. 
— latifolia L. 
— Medium L. 
— patula L. (Cluj). 
— pyramidalis L. 
— rapunculoides L. 
— rotundiiolia L. 
— sibirica L. 

Hedraeanthus tenuifolius A DC. 
Lobelia Erinus L. 
Specuiaria Speculum DC. 
Wahlenbergia lobelioides Link. 

Capriîollaceae. 

*Lonicera alpigena L. (Zârneşti, 
Prăpăsti i). 

Sambucus glauca Nutt. 
— racemosa L. (Zârneşti, 

Prăpăstii). 
Symphoricarpus racemosus Michx. 

— orbiculatus Moench. 
Viburnum Lantana L. 

— Opulus L. 

CarYopfiYllaceae. 
Agrostemma Githago L. 
*Cerastium Lerchenfeldianum Schur 

(Braşov). 
—- tomentosum L. 

Cucubalus baccifer L. 
Dianthus Armeria L. 

— banaticus Heuff. 
* — Carthusianorum L. 

(Braşov). 
— chinensis L 
— compactus Kit. 
— giganteus D’Urv. 
— nitidus U/. et K. 
— Simonkaianus Pet. 

* •— spiculifolius Schur 

(Braşov), 
— tenuifolius Schur. 

Gypsophila acutifolia Fiseir 
elegans Bieb. 

— repens L 
Lychnis Coronaria (L) Desr. 
Melandryum album (Mill) Garcke. 
Moehringia muscosa L 
Saponaria oîficinalis L. 
*Silene alpina Lam. (Piatra 

Craiului, C r epătură), 
— Armeria L 
— dubia Herb. - 

* — îongiîlora Ehrh. (Turda). 
*Sîlene otites (L) Wib. (Braşov). 

.t-. Zawadskii Herb. 
*5perguîaria salina Presl. (Turda). 
Tunica prolifera (40 Scop. 

—• Saxifraga (4) Scop. 
Viscaria vulgaris Rbhling. 

Celastraceae. 

Evonymus europaeus L 
— verrucosus L. 

Chenopodiaceae. 

Atriplex hortensis L. 
— — var. luteum Mort. 
— — var. rubrum Mort• 

* — littoralis L. (Turda). 
— sagittatum Borkh. 
— sibirica L. 

Axyris amarantoides L* 
Beta trigyna W. et K. 
Chenopodium ambrosioides L. 

—• capitatum (4.) Aschers. 
— Quinoa Wilid. 
— — var. rubrum 
— vulvaria L. 
— Wolfîii Simk. 

Kochia hyssoptfolia Schrad. 
*Petrosimonia triandra Pal!. 

(Turda.) 
Spinacia oleracea L. 

Cistaceae. 
Helianthemum obscurum Pers• 

Compositae. 
Achillea Impatiens L, \ - ^ , : 
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* ■— Schurii Schultz—Bip. (Pia» 
tra C raiului, Crep ăt ura). 

— tanacetiîolia Aii 
— tenuis Schuv 

Ambrosia maritima L 
triîida X. 

Ammobium alatum R. Br. 
Andryala candidissima Desf. 
Antennaria dioica (L.) Gărtn. 

(Piatra Craiului mică). 
*Anthemis Fussii Gvisb. (Zârneşti 

Prăpăstii). 
* — tinctoria X. (Braşov). 
Arctium crispum (/. Wolff), ined. 
Artemisia Absinthium X. 
* — salina Willd. (Turda). 

— scoparia W. et K. 
— vulgaris L. 

Aster alpinus L. 
— Amellus L. 

* — Linosyris (X.) Bevnh. 
(Turda). 

— punctatus W. et K- 
* — Tripolium X. (Turda). 
Bidens cernua X. 

— grandiîlora Balb. 
Brachycome iberidiîolia Benth. 
Calendula arvensis X. 

— officinalis X. 
Calliopsis bicolor Rchb. 
Callistephus chinensis (X.) Nees. 
•Carduus candicans W> et K. 

(Braşov). 
— deîloratus X. 
— glaucus Baumg. 

*— Personala X. (Piatra 
Craiului, Crep ă tur a). 

Carthamus tinctorius X. 
*Centaurea axillaris Willd. 

(Braşov). 
— Cyanus X. pl. var. 
— Kotshyana heuff. 
— pinnatifida Schuv. 
— spinulosa Roch. (Turda). 
— trinervia Steph. 

Chrysanthemum coccineum Willd. 
— Coronarium X. îl. pl. 
— corymbosum X. 

* — leucanthemum L.(Fele ac 
ad Cluj). 

— macrophyllum W. et K. 
—: Parthenium Bevnh. var. 

aureum Hort. 
— rotundifolium W. et K. 
— vîscosum Desf. 
— vulgare (L) Bevnh. 
— for. crispum 

Cirsium Erisithales (X.) Scop. 
— furiens Griseb. et Schenk. 
— lanceolatum (L.) Scop. 

Cnicus benedictus X. 
Cosmos atrosanguineus l/oss. 

— bipinnatus Cav. 
Crupina vulgaris Cass. 
Cryptostemma calendulaceum RSv. 
Dimorphothecapluvialis(X.)Moenc/z. 
*Doronicum cordatum Wulf. 

(Cheia Turzii). 
Echinops ruthenicus M. B. 

— sphaerocephalus X. 
Emilia flammea Cass. 
Erigeron acer X. 
Eupatorium cannabinum X. 
Gaillardia arislata Fuvsh. î. 

grandiîlora ffovt. 
— Drummondii D C. 

var. Lorenziana Hovt. 
Guizotia abyssinica (L.) Cass. 
Helianthus annuus X. 
Helichrysum bracteatum Andv. 
Hieracium lanatum W. et K. 

— Paviehli Heuff. 
villosum Jacq. 

*Inula ensifolia X. (Cluj) 
— germanica X. 
— Heienium X. 
— hirta X. 
— stricta Tausch. 

Lactuca virosa X. 
Lapsana communis X. 
Leontopodium alpinum Cass. 
Ligularia giauca (L.) Hoffm. 
Madia saliva Molin. 
Matricaria Chamomilla X. 
Notobasis syriaca Cass. 
Petasites hybridus H.) G. M. Sch. 
Relhania sessiliflora Thunb, 
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Rudbeckia laciniata L. 
Sanvitalia procumbens Lam. 
Scorzonera Jaquiniana (Koch) 

Celak. 
Senecio Biebersteinii Lindem- 

— Fuchsii Gmel. 
— rupestris IV. e/ K. 
— subalpinus Koch. 
— tenuiîolius Jacq. ^Braşov), 

Serratula nitida U/. K. 
— radiata U/. K. 

tinctoria I. 
— Wolffii Andrae 

Siegesbeckia orientaiis L. 
Silybum eburneum Coss. D^r. 

— Marianum (L.) Gaertn. 
Solidago alpestris U/. ef 
Spilanthes oleracea £. 
Tagetes erecta L- 

— patula L. 
— signata Bavtl. 
— — 1 pumila Mort. 

Taraxacum officinale Weber 
Te^kia speciosa (Schreb.) Bau mg. 
Tragopogon pratensis L. 
Xanîhium macrocarpurn D C. 

— orientale L 
— spinosum L. 

Zinnia elegans Jaq. 
— Haageana Regel 
— pauciflora L. 

Convolvulaceae. 

CalYslegia sepiurn (L.) /?. Br. 
Ipomaea montana Moric. 
Pharbitis hispida Choisy. 
Quamoclit coccinea Monch 

Cornaceae. 
Cornus mas L. 

— sanguinea L. 

Crassulaceae. 
Crassula glomerata Serg. 
Şedum acre L. 

— glaucum LV. et K. 

* — maximum L. (Cluj). 
— spurium M. Bieb. 

Sempervivum montanum L 

Cruciferae. 

Alliaria officinalis Andrz. 
Alyssum Arduini Fritsch 

— calycinum L. 
— campestre L. 
— murale IV. et K. 
— transsilvanicum Schur 

Arabis alpina L. 
— bellidifoîia Jacq. 
— hirsuta (L.) Scop, 
— Hornungiana Sc/mr 
—■ procurrens IV. et K- 

Berteroa incana (L.) DC- 
Brassica nigra (L.) Koch- 
Bunias Erucago L. 

— orientaiis L. 
Chorispora stricta DC- 
Crambe tataria Sebeok. 
Draba Aizoon Wahlenb- 

— carinthiaca Moppe- 
—• Simonkaiana Jâv- 

Eruca sativa M\ll. 
*Erysimum Cetzianum Schur 

(Corongiş)> 
Iberis amara L. 

— Lagascana DC- 
— pectinata Boiss. 
— pinnata L- 

Isatis tinctoria L. 
Lepidium sativum L. 
Lunaria rediviva L. 
Matthiola incana (L.) R- Br. 
Myagrum perfoliatum L. 
*Peltariâ alliacea Jacq. (Zârnesti, 

Prăpăstii). 
Raphanus sativus L. 
Rapistrum rugosum (£.) All- 
Sinapis alba L. 
Sisymbrium Sophia L. 
Thlaspi Kovâcsii Meuff\ 

Ciîcurbitaceae. 

Bryonia alba L. 
— dioica Jacq. 
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Cucumis dipsaceus Ehrenbg. 
— satlvus L. 

Cucurbita maxima Duch. var tur» 
baniformis Roem. 

— Pepo L var. longa 
Ecballium elaterium (L.) Rich. 

Dipsacaceae. 

Cephalaria leucantha Schrad- 
— radiata Griseb- 

* — transsilvanica (L) Schrad. 
(Blaj). 

— uralensis Murr- 
Dipsacus îullonum L. 

— laciniatus L. 
— pilosus L. 

Knautia longiîolia W- et K- 
Morina longifolia Wall 
Scabiosa atropurpurea L. 

— lucida Vili 

Euphorbiaceae. 

Euphorbia Gerardiana Jacq. 
— mehadiendis Kit 
— Myrsinites L. 
— poîychroma #er/?. 
— salicifolia //osA 
— variegata SV/t?s. 

Mercurialis annua L. 
Ricinus communis L. 

— — var. atrosanguineus L- 
— — fr. inermis 

Gentianaceae. 

*Centaurium minus Gars- (Zâr- 
neşti, Valea Răului). 

— umbellatum Gilib. Zâr- 
neşti, Valea Răului). 

Gentiana asclepiadea L- 
— cruciata I. 
— Iuţea L. (France, Hau- 

tes-Alpes, Lautareţ). 
~~ pannonica Scop. 
— phlogiîolia Sc/iotf. 

Swertia perennis L. var. alpestris 
Baumg. 

Geraniaceae, 
Geranium dissectum L 

— macrorrhizum L 
* —- phaeum L. (Cluj) 
* — Robertianum L. (Piatra 

Craiului, Crepătură). 

Globulariaceae. 

Globuîaria U/illlommii N/m. 

Guttiferae» 

Hypericum perforatum L 

Haiorrhagidaceae, 

Hallorrhagis elata A. Curm. 

Hîppocastanaceae. 

Aesculus hippocastanum L 

Hydrophyllaceae. 

Nemophila insignis Benth. 
— maculata Benth. 

Phacelia bipinnatiîida Michx. 
— congesta Hook. 
— divaricata A. Gr ap, 
— grandiflora A. Grai/. 

Labiafae. 

Amethystea coerulea L. 
Betonica oîîicinalis L. 
Brunella vulgaris L. 
Coleus Blurnei Benth- 
*Dracocephalum austriacum L 

(Cheia Tur zii). 
— Moldavica L. 

Elsholtzia cristata Willd. 
Galeopsis ochroleuca Lam. 
Hypssopus oîficinalis L. 
Lophanthus anisatus Benth. 
Lycopus europaeus L 
Marrubium remotum Kit. 

— vulgare L. 
Melissa ofîicinalis L. 
Molucella laevis L. 
Monarda fistulosa L 
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Nepeta nuda L. 
Ocimum Basilicum L. 

— campechianum Mill 
Origanum vulgare L. 
Perilla ocimoides L. 
Physostegia virginiana Benth. 
Salvia Aethiopis L. 

— cleistogama De Bary et 
— glutinosa L. Paul. 
— horminum £. 
— hybrida Schur 
— nutans L. 
— — var fl. roseo, 
— officinalis L. 
—■ Sclarea L. 
— silvestris L 
— splendens Ker-Gawl. 
— transsilvaniva Schur. 

Satureja hortensis L. 
— intermedia (Baumg.) ]. 

Wagn. 
— montana L. 

*Scutellaria altissima L. (Cheia 
Stachys annua L. Tur zii). 

— menthaefolia Vis. 
Teucrium Chamaedrys L. 

— flavum L. 
— montanum L. 

Thymus nummularius Af. B. 

Leguminosae. 
Amorpha îruticosa L. 
Anthyllis vulneraria L. 

— galegiformis L. 
— glycyphyllos L, 

Colutea orientalis Lam. 
Coronilla emeroides Boiss. et 
„ Sprun, 
Cyisus elongatus IV. et K. 

— leiocarpus Kevn. 
Desmodium canadense {L.) DC. 
Dolichos sesquipedalis L. 
Galega officinalis L. 
Genista tinctoria L, 
Glycine hispida (Mnch) Maxim. 

— — var. nigra Mort. 
Glycyrrhiza echinata L. 
Laburnum anagyroides Med. 
Lathyrus laevigatus (IV. et K.) 

Fritsch. 

— Nissolia L. 
— transsilvanicuş (Spreng,) 

Rchk 
—- vernus (L.) Bernh. 

Lotus tenuis UZ. et K. 
Lupinus angustifolius L. 

— perennis L. 
— polyphyllus Lindl 

Medicago sativa L. 
Melilotus officinalis (L.) Lam. 
Ononis spinosa L. 
Petteria ramentacea (Sieber) Ptesl 
Phaseolus lunatus L. 
Tetragonolobus purpureus Moenă 
Trigonella coerulea (L) Ser., 
Vicia pannonica Crantz. 

Linaceae. 

Linum austriacum L. 
— extraaxillare Kit 
— nervosum IV. et K. 
— usitatissimum L. 

Loasaceae. 

Blumânbachia Hieronymi Urb• 

Loganlaceae. 
Buddleia curviîlora Hook. et Arn> 

— variabilis Hemsl 
-— — var. Veitchiana 

. 

Loranthaceae. 
Viscum album L. 

Lythraceae. 

Cuphea lanceolata Ait. 
— viscosissima Jacq. 

*Lythrum Salicaria L. (Cluj)- 
— virgatum L. 

Malvaceae 
Abutilon Regnelii Mig. 
Althaea cannabina L. 

— officinalis L 
— pallida IV. et K. 

i Anoda hastata Cav. 
t Kitaibelia vitifolia Willd, 
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Moraceae, 
Cannabis sativa A 
Humulus japonicus Sieb. et Zace. 

-var. fol. varieg. 

Myrsinaceae. 

Maesa argentea Wall. 

Oenotheraceae. 
Clarkia elegans Dougl. 
Epilobium hirsutum A 
Gaura mollis fi. B- et K. 
Lopezia racemosa Cav. 
Oenothera amoena Lehm. 

— biennis L. 
— decumbens Dougl 
— densiîlora Undi 
— purpurea Curt 

Oleaceae. 

Fraxinus excelsior L. 
Ligustrum vulgare A 
Syringa îosikaea Jacq. f. 

Papaveraceae, 
Argemone mexicana L. 
Corydalis cava (L.) Schw. et K. 

— solida (A) Sw. 
Papaver orientale A 

~ Rhoeas L. 
— somniferum L. 
— — var. îl. pi. 

Phytoîaccaceae. 
Phytolacca acinosa Roxbg. 

Plantaginaceae. 

Plantago Coronopus L. 
— lanceolata L. 
— major L. 
— maritima L. (Someş- 
— media L. îalău) 
~~ Psyllium L. 
~ ramosa (Gilib.) Asch. 

* ~~ recurvata L. 
~~ Schwartzenbergiana 

$chur (Turda). 

Pîumbagînaceae. 

Goniolimon tataricum (A) Boiss. 
Statice Gmelini Willd. 

Polemonlaceae. 

Collomia grandifîora Dougl 
Gilia androsacea (.Benth-) Steud. 
— capitata Dougl. 
— densiîlora Benth. 
— tricolor Benth. 

Phlox Drummondii tiook. 
Polemonium coeruleum A 

Poîygonaceae. 

Fagopyrum esculentum Monch. 
— tataricum (A) Gărtn. 

Polygonum Bistorta L. 
Rheum officlnale Baill. 

— palmatum A 
— Rhaponticum A 

Rumex Acetosa A 
— alpinus A 
— crispus A 
— limosus Thuill. 
— obtusiîolius L. var. 

agrestis Schur. 
— — var. siivestris Campd, 

Primulaceae. 

Androsace septentrionalis A 
*Cortusa Matthioli A (Zârneşti 

Prăpăstii,) 
Lysimachia vulgaris L. 
* Primula carpatica Griseb. (Pia¬ 

tra Craiului, Crepătură). 
— Columnae Ten- 
— elatior (A) Jacq. 
— leucpphylla Pax. 

* —• longiflora AU. 
(Piatra Craiului mică). 

* — Soldanetta hungarica Swk. 
(Piatra Craiului, Crepătură). 

Rammculaceae. 

Aconitum nanum Baumg. 
Adonis hybrida /. Wolff. 

— vernalis A 
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Anemone montana Hoppe. 
— patens L 

Aquilegia transsilvanica Schitr 
— vulgaris L. 

Clematis Vitalba L. 
Delphinium Ajacis L. 

— elatum L. 
* — îissum U/. et K. (Braşov). 

— hybridum Steph. 
Eranthis hyemalis (L) Salisb. 
Paeonia tenuifolia L, 
*Ranuncu!us aconitifolius L. (Pia¬ 

tra Craiuiui, Crepătură). 
— polyanthemos L. 
— repens L. (Cluj). 

Resedaceae, 

Reseda iuleola L, 

Rhamnaceae. 
Rhamnus cathartica L. 

— dahurica Pali 

Rosaceae,. 
Agrimonia Eupatoria L. 
Alchemiila vulgaris L. 
Amelanchier canadensis Medic. 
Aruncus silvester Kostel 
Cotoneaster horizontalis Decne. 

— Simonsii Hort 
Crataegus oxyacantha L. 
*Dryas octopetala L. 

(Piatra Craiului mică). 
Filfpendula ulmaria (L.) Maxim. 
Cjeum macrophyllum Willd. 

— rivale L. 
~~ urbanum L. 

Mespilus germanica L. 
Potentilla chrysantha Tveu. 

— reda L. 
— tuberosa /. Wolff. 

Prunus spinosa L. 
Roşa adenophora Kit 

— canina L. 
— centifolia L. 
~ galîica L. 
— Gizellae Borb. 
—■ spinosissima L. 

Sanguisorba muricata (Spach) 
Grmli 

Spiraea callosa Wall 
— saliciîolia L. 

ulmifolia Scop. 
Waldsteinia geoides Willd. 

Rubiaceae. 
Asperula capitata Kit. 

— glauca L. var. strictissima 
Schur 

— îlavicans Borb. 

Rutaceae. 
Ptelea triîoliata L. 
Ruta graveolens L 

Sapindaceae. 
Cardiospermum Halicacabum L 

Saxifragaceae. 
Bergenia crassifolia (L.) Engl. 
Deutzia gracilis S. et Z. 

— scabra Thunb. 
Heuchera sanguinea Engelm. 
Parnassia palustris L. 
Peltiphvllum peltatum (Tort) Engl 
Ribes alpinum L 
Philadelpus coronarius L 
Saxifraga Aizoon Jacq. 
-var. cochlearjs Schott 
— aspera L. 

* — cuneifolia L. (Braşov). 
* — demissa Schott et Ky- < 

(Piatra Craiului mică). 
~ heucherifolia Griseb. et 

Schenk• 

— hieracifolia W. et 
— hypnoides L, 
— luteo-virldis Schott. 

fPiatra Craiului mica). 
— rotundifolia L. 

Tellima tenella Steud. 

Scrophulariaceae. 
Antirrhinum majusIZ,. 
Digitalis ambigua Muvv. 
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—• Iuţea L. 
— purpurea L. 

Linaria Cymbalaria (L) MUL 
— concolor Griseb. 

Mimulus cardinalis Dougl 
— luteus L. 

Pedicularis campestris Griseb. 
Pentstemon laevigatus Ait 
Scrophularia Ehrharti Stev. 

— lasiocaulis Schuv 
Verbascum Dlattaria L. 

— Kanitzianum Simk. et Walz 
—- phlomoides L. 
speciosum Schrad- 

Veronica Bachofeni Heuff. 
* — crinita W. et K. (Deva). 

— gentian o es Vahl 
* — orchidea Crantz (Blaj). 

— sibirica L. 
— spicata L. 

Solanaceae. 

Atropa Belladonna L. 
Browallia speciosa Hook. 
Capsicum annuum L, var, lon- 

gum D C. 
Datura Stramonium L 
HyoscYamus niger L. 
Lycopersicum piriforme Dun. 

— racemigerum Lange. 
Nicandra physaloides (L.) Gaevtn. 
Nicotiana alata Lk. et Otto. 

— glauca R. Grah. 
— Langsdorffii Weinm. 
— paniculata L. 
— rustica L. 
— suaveolens Lehm. 
— Tabacum L. 

Petunia hybrida Hort. 
— nyctaginiîlora Juss. 

Physalis philadelphica Lam. 
Saracha Jaltomata Schlecht. 
Solanum aethiopicum L. 

— calophyllum Bitt 
— citrullifolium A. Br. 
— Dulcamara L. 
— Gilo Raddl 
— guineense Lam. 
— Melongena L. 

— nîgrum L. 
— pyracanthum 

Umbelliferae. 
*Aegopodium PodagrariaL (Cluj). 
Âethusa Cynapium L. 
Ammi majus L. 
Anethum graveolens L. 
Anthriscus Cerefoliurn (L.) Hoffm. 
Archangeîica oîîicinaîis Hoffm. 
Astrantia transsilvanica Schuv 
^Bupleurum aureum Fisch. (Co- 

— falcatum L. rongiş). 
— rotundifolium L. 

Carum Carvi L. 
Chaerophylîum aromaticum L. 
Cnidium silaifolium (Jacq.) Simk. 
Coriandrum sativum L. 
Eryngium palmatum Pane. et Vis. 

— planum L. 
Ferulago silvatica (Bess) Rchb. 
Feruîa Heuîîellii Griseb. 
Heracleum sphondyîium L. 
Myrrhis odorata L. Scop.) 
Orlaya grandiflora Hoffm. 
Peucedanurn Rochelianum Heuff 
Pimpinella Saxiîraga L. 
Seseli glaucum L. 

— globiîerum Vis. 
— gracile W. et K. 
— rigidum W. et K. 

Siler trilobum Jacq. 
Sium sisarum J. 
Tommasinia verticillaris (L,) BertoL 

Urtlcaceaee 
Parietaria oîîicinaîis L. 

Valer!anaceaee 
Centranthus ruber L. 
Valeriana oîîicinaîis L 

— sambucifolia Mik. 

Verbenaceae. 
Verbena Aubletia (L.) Jacq. 

— hybrida Hort 
— oîîicinaîis L. 

Vlolaceae. 

Viola Jooi Janka. 
— tricolor L. var, maxima 
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.Miflazzy Şt 124.' — Amaranthus albuş 73. — An drop o^go n Ischaemum 38, 
,111. — Ane husa Barrelievi 32; Procopiani 32. W Anthemis macrantha 36. — 

Anthoxanthum odoratum 109. — Antonescu, Q. P. 64 89. — Ax au car ia 
imbricata 120. — Arboretul cfela Cluj 124- — Arcyria cmerea 65; denudata 65; 
Aerstedii 65; — A ren ga man llensis 95. — A r temi si a austriaca 111; monogyna 5, 

7, 8, 10, 14, 41, 48, 70, 75, 82, 103, 105, 108, !09, 111; pontica 6, lll; vulgaris 80. — 

Arthr ocnemum glaucum 8, 9, 16, 41, 71, 74. — Asp avagus trichophyllus 48. 

— Asperula humifusa 34; taurina 34. — Aster canus 5, 6, 15, 16, ,04, 105, 109, 

depressus 110; Linosyris 34, 109; pannoni us 5, 6, 8, 9, 10, l.:, 1 , 14, 38,39, 41, 42, 
45, 47, 70, 80, 109, 110; punct^tus 7, >6, 109. — Astragalus asper 28; dasyanthus 

28; major v. vulgaris 9. 30; Peter fii ?h; ves icarius 28 — Afriplex alba 51; diffusa 
51; hastatu*™ 51, 70, 72, 80; htorale 5, 6, 8, 10, 16, 51, 70, 107; microspermum 51. 

patulum 51; var erecta 51; voseum 51; sinuata 51; tataricum 68, 51,70, 80. — Atropis 
distans 41, 42, 70; limosa 5, 6, 8, 9, 10, i3, 42, 45, 70, 71, 80; pannonica 42, 43; Pei- 
sonis 7, 42; saltnaria 8, 42. — A z/e/za /ataa 89. 

Beck, G. 33.— Be ckmanni a erueaeformis 5, 40, 70 — Begonia tuberosa 

95. — Berteroa incana 4. — Bibliographia botanica Rbmaniae 62, 89. — B iha ri 
I. 25. — Bohtoiovschi, I. 62. — Bon a par t ea graciliş 95. — Borza, A1 19 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 3!, 32, 33, 34, 35. 36, 53, 62, 68, 85, 89, 118, 124. - 

Bptvy diurn granulatum 19. — Bovista plumbea 15. — B rând 2 a, M. Dr. 65. 
— Bromus hordeaceus 5, 43, 44, 45, 78; f. nanus 6, 44, 75; mollis 82; tectorum 44, 
f. long’pilus 44. — Bucegia romanica 90, — Bujorean 9, 24, 32, 34, 117, 118- — 

Bulboschoenus maritmus 6, 7, 8, 9, 41, 45, 70,7^, 104, 110; digynus 10; lacustris 

9, - Bupleurum tenmssimum 5, 13, 48, 49, 103, 105. - But o mus umbellatus 45. 

Cakile maritima 8, 9, 73, 80, îl?. — Cam pa nula 34, 67. — Camphoro sma 
ovata 5, 6, 7, 8, 9, Îl, 13, 17,, 26, 39, 41, 45, 46, 48, 50, 51, 70, 71, 73, 75, 80, 1 l, 112. 

— Capse! la bursa pastoris 6, 44, 81; procumbeus 81 — Car da mi ne pavvi fiora 
6. — Carduus acanthoides 80; nutans 5. — Carex bvevicollis 24; dstans 8, 46; 
divisa 46, 47; extensa 8, 46; fulva 46; Hornschuchiana 46; Hudsonii 40, 76; nutans 
46; praecox 81; riparia 39, 46; Schrebevi 36; stenophylla 46; stricta 76; vulpina 46. — 
Caryota excelsa 95; farfuracea 95. — Castalia Lotus 27, 95. — Catabrosa aquavca 
23, 41. — Cat hatin e a Hausknechtii 22; undulata 21. — Clavaria pistillaris 19. 
— Cazuri teratologice 1 7 — Ce d rus libani 97 — C e n taur ea iberica 5; panno¬ 
nica 6, 40, lll; oroczkoe*>nsis 92; trinevvia 6. — Ce n ta u riu m pulchellum 105; 
î. albiflorum lo5; tauncum 105; umbellatum 105, 110. — Cer as t iu m anomalum 
13, 18,44, 43, 46, 73, 75, 76, 78, 83, 06,107; btachypetalum 74; glomeratum 74; semide 
candrum 5 110. — Ceratocavpus arenarius 25. — Cer at o za mi a mexicana 98. 

~~ p hen ° podi u m album 6, 51; crassifolium 6; foliosum 50; glaucum 6, l1, 51; 
rubrum 50; salSum51. — Chiriţ e s cu-A r va 88. — Cichorium intybus 4, 105. 

~~ Costum bvachycepha/um 110, lll; f. albiflorum 110; lanceolatum 8; pannonicum 
Cladosporium herbarum 19, 90. — Cblectiuni exs. din România 65.— 

oi e os p o ri u m Tussilaqinis 20. — Conservarea plantelor 99. Convoi vulu s 
Mvensis 4. — Cornaţeanu, N, D. 62. — C or o n op us didymus 41. — Covtusa 
Matthioli f pubens 30. — Crambe maritima 8, 9, 81; Ta/aria 28. — Cras sula 
Magnoii 81. — Crater el lus co rnucopwides 21. — Craterium leucocephalum 
65- — C re.pis setul osa 5. — Cri b tar ia pyriformis var. notabilis 65; intricata 
£5. — Crocus banancus îl 7. — Cru pi na vulgaris 35. — Crypsis aculeata 6 

p 13» 38> 40, 45, 7ţ 72; alopecuroides 6, 38; schoenoides 38/ - Cultivarea minţii 88. — 
Cynodon Dactylon 5, 6, 8, 14, 41, 48, 70. —... Cyperus flavescens 13, 45; fuscuş 13^ 

^’pannonieus 8, 9, 11, 13,42, 45,.5\tJ\;vinescens $5, 



VI 

D a ct y li s litoralis 8, — Dat ura stramonium 80. — D a v i d e s c u, N. 62, ~ 
D e g e n, Â. 89. — Diachaea leucopoda 65. — Dianthus collinus 5, 8, 73; corn- 
pactus 26; Pseudo-Grisebachii 73. — Diderma testaceum 65. — Didymiumnig• 
/7pes 6^. — Digi t a l is purpurea 90. — D i m o n i e IA; 2 ^ 26. — D ob r escu, E. 
63 — Dr aba muvalis 81; veriia 5, 13, 45, 107. — D r ă g an, I. C. 62, 63, 89. 

Elaeagnus angusti folia 49. El aţine alsinastrum 77, 103. — Elymus 

sabulosus 8, 73. — En cu le seu, P. 20, 26, 29, 30, 33, 34. — Ento do n orthocarpus 

22; Schleicheri 22. — Entevomovpha imestinalis 15, 19. — Ev a grostis pilosa. 

41, 107. — Erophila verna 81. — E r y ngi um mavitimum 73. — Erysimum 

Wittmanni 67. — Erythraea turcica 8, 9, 16. — Erythronium dens caniş 24 

— Euclidium syriacum 81. — Euphorbia abyssimca 9 ; cyparissias 103; f, 

sdsicola 103; peplis 8; virgata. — Eurotia cerat oides 9, 16. — Ev ev ni a Pru- 

nastri 21 — Exposiţie de fructe 100. 

Fes tu ca gladalis 91; myurus 43; pseudovina 5,7, 43, 48, 70, 75, 82; rubla 

7. — F i s c h e r, E. 20. — Flora Rom. exs. 65. — Frankenia hirsuta 8. 10 16> 

105; var. hispida 29, 41, 74; pulverulenta 8, 16, 71, 74. — Fr axinus coriariifdia 

120; excelsior 49; holotricha 120; Pallisae 120. 

G a g e a pratensis 5. Galinsoga parviflora 35 — G alium parisiense 

109; palustre 76; retrovsum 1» 9; vernum 6, 09. -- Gârbov ea nu. C. 63. — Ger a- 
nium dissectum 103; macrorrhizum 67. — Geum intevmedium 66. — Ghitescu, 

V. 90. — Gleditschia triacanthos 49. Gloxinia hybrida °5. — Gly cerii 
convoluta 42; distans 4?; fluitans 40, 76; spectab lis 41. Giycyrrhiza echinata 

102. — G naph aii um uligtnosum 35. — Grădina bot. şcolară 98; din laşi 99; din 
Apus 66, 92. 118. — Grintescu, Gh. P. 27, 28, 100; Grinţescu, î. i9, 27, 28, 29, 

30, 33, 56, 89, I<8. — Guşuleac, M. 19 22, 23, 3i, 32. — Gurtler, C.29,34.- 

Gyo rf f y, I. 90. - Gy p sophila muvalis 4,6, 73, 107, 110; trichotoma 9, 73. 

Halimocnemis triandra 72; crassifolia 72. — Halof'le plante 1.— Hă.ş egali 
I. 63. — Hayek, A. 90. — H eleo c Paris palustris 4, 5, 45, 108; forme 45,7, 
83; uniglumis 9, 72. — H ele ochi o a explicata 5, 6, 38, 41, 45, 51; schoenoides 9, 45, 
70.- Heliosperma quadrifidum ssp. emarginatum 65. HemUrichia şerpuia 
65; Vesparium 65. — Herbarul Univ. Cluj 57; Herb. Muz. Nat. A delean Cluj 57. r 

Herniari a glabra 4. — Hieracium auriculoides 111; Bauhini 111; £c/r *1 ’ 
setigerum 'îl. — Holosteum umbellatum 13. — //ord eu m Gussoneanum 6, 44. 
45, K2; hirtellum 44; mavitimum 44; murinum 44, pubescens <*4. — fiorii cultură 124 

Informaţiuni 66, 92, 118. — Inula bntannlca 6, 7, 14. 72, 103, 105, 110. — Iris 
caespitosa 24; hungarica 67; pumila f. /«/ea 24; subbarbata 108; Xiphium 1*7. 

I ac ob, M. 21. — Jâvo rk a, S. 90. - Ion e seu, Stan 63; Ion eseu Argfoaia 
63. — luncus bufonius 8, îj, 45, 47, 70; compressus 4, 8, 9, 38, 45, 47; Gerardi 6, 
10, 13, 47; maritimus 9, 16, 41, 47. 

Knechtel, W. R. 63. — Kochia arenaria 8, 70; hirsuta 4, 7, 8, 9, 10, 13, 16> 
43, 70; prostrata 70; scoparia 70; sedoides li2. — Koelreuteria paniculata 49. 

Lacriteanu, C. 63. — Lactuca saligna 105. 108. — Lamproderma arcy- 
rionema 65; columbinum 65; Gulielmae 65. — Lappa tomentosa 80. — LathyruS> 
pallescens 29, — Leocarpus fragilis 65..— Leon, A. 63 — Leontodon autuin* 
nalis 105. — Leontopodium a/pinum f. laxiflor um et intregaldense 35. — Lepi’ 
diurn crassifoltum 5, 9, 13, 38, 72, 74, 79, 105; draba 79; v. macvodontum 79; laţi’ 
folium 12, 79, 80; pevfoliatum 80; vudevale 4, 5, 6, 70, 80, 82, lc7 Lepturus 
pannonicus 6,.7, 8, 16, 44, 102, 107, 110. — Limosella aquatica 105. — Linbaldia 
fefusa 65. — Lin na ea borealis 115. — Lin os y vis vulgaris 6, 82. ~ Li vi St o na 
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itiktralik 95. — Lolium pefenne 44, 105. — Lotus corniculatus .5, 6, 17, 84; gra_ 

cilis 4, 6, 14, 43, 44, 84, 102, 107; siliquosus t02; ienuiîolius 6, 10, 14, 70, 84, 10/, 108. 

— Lychnis flos cucuii 46. — Lycium vulgata 49. — Lyth rum Hyssopi folia 4,103 

Mat tic ar ia Chamomilla 6, 9,' 14, 44, 45, 80, 82, 83. 102, V 7, 111; f. salina 78* 

— Melampy rum saxosum 33. — Melandryum Zawadzkii 27. — M e l i l o t u s 
albuş 1 2; dentatus 102. — Memoriul directorilor inşt. de bot. Cluj 53. — Meni ha 
pulegium 6, 7, 14, 110, 105, 106. — Mi nu ar" t.i a vet na 90. — Moesz, G. 90. — 
Mo i s e s c u, N. 88. — Mol lu g o Cerviana 26. Morus alba *9; nigra 9. 
Muhldorf, A. 19, 21, 22, 23, 3*, 90. — Mulge diurn tatavicum 112. — Mun- 

teanu, A. V. C. 63. Muzeele din Transilv., Banat, etc. 83. — Muzeul bot. Cluj 53, 

59. Myosotis caespltosa 5, 105; gethica 105; lingulata 105; minimum 5, 8, 13,41 
46, 14, 76, 77, 83, 106; palustris 76; stricta 5, liO. — Myriophyllum verticillaL 
tum 37. — Myxomicetes de Roumanie 65. 

Nasturii um Kerneri 5, 6, 13, 40, 76, 81, 83, 106; silvestre8!.— Nitra v ia 
Schoeberi 103. — Nolina recuvvata 95. — Nostoc commune — Notholaena 
Marantae 89. - Nyârâdy, E. ]. 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 68, 118. 

? 

O b io ne pedunculata 26, 72; portulacoides 26. — Odontites rubra 110.— 
Oenanthe aquatica 41;. media 6. — Olaru, D. A, 63. — Ornithogalum 
tenwfolium 5, 43, 48, 75, 78, 103, 108, 10, 110; umbellatum 48. - Orobanche 
cumaha 33. 

Panţu, Z. C. 29. — Pater, B. 63, 64, 90; — Paulovnia imperialis 49. — 
Pedicularis campestris 33; limnogena 33; palustris 32; Peganum Harmala 103, 
— Pelargonium zonale 95. Personalia 68, 100. — Personalul Muzeului Cluj 57 

t Peterf i, M. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 27, 28, 29, 3!, 32, 33, 34, 36. - Petranu 
C. 88, 90. — P e t r e s c u, C. 64. — Peucedanum alsaiicum 104; latifolium 104; 
officinale 6,7, 6,104,110. — Phelipea ram os a 33. — P hi Io no tis caespitosa 

22; culcarea 22. — Phteum Bertolonî 4. — Phr a gmites communis 7, 9, 13. — 

Phyllitis Scotopendrium 23. — P hys ar um sp. 65. — PI anta go argentea 34; 
Cornuţi 38, 1C4, 106, 108; lanceolata 4, 5, 6, 7, 40, 43, 105, 108; major 84; f. sinuata 
1C8; maritima 5, 6, 9, 10, 1, 38, 47, 48, 70, 80, 105,106, 07, 108,112; Schwarzenbergiana 
108; sibirica 06, 107; tenuiflora 3, 4. 5, 6, |3, 3<*, 40, 44, 46, 76, 77, 82, 83, 84, 102, 106, 
110. — Plum b ago europaea 16. — Poa angustifoiia 11 ; annua 6, 41, 44, 76, 107; 
bulbosa 5, 41, 70, 74, 80, 82; dura 44; palustris 17; pratensis 16; trivialis l§. — Podo- 
spermum canum 5, 6, 9. 48; Jacquinianum 8, 14, 38, 43, 46, 70, 72, 108, 112; Iaci' 
niatum 45. — Polistigma rubrum 20. — . Poly.cn emum arvense 4, 6, 73, 107' 
var. brev folium 73; majus 36. — P o iy gonum amphibinm f. aquaticum 24; aviculare 
4» 5, 6, 8, 14, 44, 50, 72, 74, 80, 84, 107; Beliardii 5Q; hydropiper 25; mite 25; Per. 
sicaria 25; vulgare 40. — P o ly pogon monspeliense 8, 9, i6. — Pop, E. 24, 33, 35# 

~~ Popa Burcă, I, 90. — P o p o v i c i, A. Elena 64, 90. — P o p u Câmpianu, I. 27, 
Pop u lus alba 49. — f Porc iu s, FI. 30 — Totamogeton mari nus 37: 

pectinatus v. interruptus 37. — Potentilla argenUa 5, 82; Pormentilla 110. — Pri- 
mula leucophyila v. longipes 3 , 31. Prişcu, M. 22, 27, 29, 34. - Pritchardia 
Pacifica 9^. - Pro dan, I. I, 19, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34, 6i, 69, 91, UI. - Prunus 
communis 82; nana 28. — Przemetchi, Z. 91 — P sal iota campestris 15; pra- 
tensis 15. — Publicaţiile Muzeului din Cluj 60. — Puc ci ni a fusca 21; Pruni-spinulo- 

sze 21. — Pulicaria vulgaris 5, 6, 14, 40, 84, 110. 

Quercus lanuginosa 49; Robur 49. 

Rădulescu, D. 64, 91. — Ranuncutus aquatilis 77; cordigerus 78; divarP 
Mus 3; Grecescui78; lateriflorus 5,6, 13, 40, 73, 75, 76, 78, 83, 106; ophioglossifolius 

6> 76; parvulus 78; paucistamineus v. ierrestrrs 45; pedatus 5, 43, 46, 48, 75, 78, 103, 
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108, 109, 112; potyphylfus 5, 6, 76, 78, 106; pseudobalbuş 7$; repens 40, 76; sardous 73, 

76, 84; var. meditenaneus/8; sceleratas 77; trilobus 78. — /? hi n anthus major m. 

. Rho dodendr on Kotschyi 30. Rhop alosty lis ■ sapida 05 — Robinia 

pseudacacia 97. — R o ra e r, 1. 64, 115, 116, 118. ,— Ronniger, K. 91. —. Roripa 

Kerneri 46. — R o s i a d e, P. 91. — Rum ex alpinus 25; crispus 112; hydrolapathum 

50; limosus 5, 50; lingulatus 6, 5°; mariUmus 50: odontocarpus 25, 112; obtusifolius f. 

agrestis 25; sanguineus 25. ~ Rupp ia rostellata 37. 

Sadoveanu, V. 64. — Salicornia herbacea 4, 7, 8, 9,10,16, 41, 70, 74, 80.— 

Salix aloa 49; triandra 49. — Salsola anglişti folia 71; crassifolia 71; hirsuta 74; 

Ara// 71 ; satfa 4, 6, 7, 9, 10, 13, 16, 43, 45, 71, 8 . — Sambucus nigra 49. —Samo- 

lus Vaierandi 104. — Sandu A1 de a, C. 64. — Sap onaria offidnalis 91. — 

Sa v othamnus scoparius 65, 85, 87, 116; f. grandifiorus 8, 86. — Săvulescu, Tr, 

21. — Scabiosa lucida 34. — Schedae ad FI. Rom. exs. 64. — Se ho eno p le ctus 
45. — Schullerus, I. 91. — Scilla autumnalis 5, 6, 13. 40, 47. 82, 104, 105; bifolia 

47. — Scirpus lacustris 45. — S cler anthus annuus 48, 74; veriiciliatus 74. — 

S cler o ch lo a dura 41. — Scutellaria hastijolia 40 — Sedum caespitosum 70, 

81, 84. — S el a gin ella helvetica 23. — Sene biera coronopus ^0. — Serratula 

finctoria 6. — Seseli gracile 30. — Sile ne multiflora — S i m i o n e s c u, I. 64. 

gl. — Societatea de ştiinţe din Cluj 65, 118, — Sold ane ll a hungarica 31; montana 

31. — S o 6, R. 91. — Sp ergularia marginata 13, 47; marina 74; media 8, 4o, 74; 

rubra 8, 10, 38, 41, 46. 70, 7i, 80; salina 11, 13. — Sphaerotheca mors uvae 21; 

tomentosa 21, — Sphagnum squamosum 22; subsecundum v intermedium 23; Walfia- 

num 23. — Sp ir a e a salicifolia 28, 86, 87. — S p ir o de l a polyrrhiza 24. — S t a- 
maţi n, M. 21, 23, 64. 100. — Statice Besseriana 104; caspia 8 10, 41, 104, 105; 

Gmelini 6, 7, 8, 10, 13, 14, 30, 41, 48, 72, 79, 82, 103, 10V105, lOd; latifolia 104; Limo- 
nium 104; tatarica 104. — Ştefănescu, D. I. 64. — St el lari a media 41; negleda 
78. — Stemonitis sp. 65. - Suaeda maritima 4,. 6, 7, 8, 9, 10, 13, 43, 70, 71, 74 
80; sal sa 8, 9, 10. 72. — Symphytum cordatum 32; officinale 31; Ottomanum 31. 
— Syringa vulgaris 49. 

Tamarix Pallasii lo3. — Taraxacum bessarabicum 13, 39. 112; leptocepha. 
luni 105; paludosum 5, 46; serotinum 112. — Teratologia 117. — Tess elina pyrami- 
data v. paleacea 23. - Teucrium scordioides 106. - Thlaspi Kovăcsii 27.— 
Tiesenhausen, M. V. 20. — Ţodea barbara 97. — Tournefortia Argutia 

8,9. - Tozzi a alpina 33. — Tr i b u lu s terrestris 8. — Trich ia. sp. 65. - 
7 ti gl o.chin mautimum 38, 108; palustre 13, 38, 74. — Trigonella Besseriana 5 
— Trifoii am angulatum 13, 10 \: fiii forme 6, 13, 84, 101; fragiferum 5, 6, H, 14, 70( 
83, 104; hybridum 41, 101; laevigatum 13; minus 6, 702; ornithopodioides 5, 16, 8*, 83, 
89, 101 ; palii dam 5, 6, I0i; parviflovum 4, 6, 13. 17, 48, 75. 82, 83, 84, 101, 102, 107; 
perpusillum 82; pratense 73; procumbens *3; repens 5, 17, 84; striatum 5. 6, 13, 44, 84, 
10i; subterraneum 83. — Triticum rigidum 104, — Tuzson, I. 9î. — Typha 
latifolia 41. 

Ulmus sp, 49. — Ungar, K. 29. — Uromyces sp. 20. 

Vaccini.uk oxycoccos f. nanum 91. — Vallisneria spiralis 90. — 
tricolor 95, — Verb as cum Blattaria 6, 106, — Veronica accinifolia 74,75.81,82, 
83, 106; acinos 41; anagall s 76; arvensis 6; Beccabunga 76; orchidea 6. — Vicia 
lathyroides 6, 110. — Victoria regia 95, 121. — F/a/a declinata 29. 

W a g ner, I. 92. 

Zanichellia pedicellata 37. — Z o st era marina 37; nana 37, — Zygo* 
phyllum Fabago 29, 103 

X a nthium spinosum 80; stmmarium 80, 84. 
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Oecologia plantelor halofile din România, compa¬ 
rate cu cele din Ungaria şi şesul Tisei din 

regatul SHS. 
(Die Oekologie der Halophyîfen Romăniens, in Vergieich mit den- 
jemgen Ungarns und der Theiss-Ebene des Kdnigreichs SHS). 

De 

IULIU PRODAN. 
Cluj. 

Formarea solarilor sărate şi caracterele lor. 

Stâncile transformate şi desagregate în decursul perioadelor geolo- 
I .7 a™°. unde vin în atingere cu atmosfera sunt supuse unor procese 

zico-cmmice, cari dau naştere diferitelor soluri. 
num n*re ,£°Iur^e acestea, săraturile ocupă un loc destul de însemnat. Se 
etlje8c acele locuri, cari sunt de natură fixată, absorb apaşi 

nt Plţtm improprii agriculturei. 
cele 1 rf;,ur^e cunoscute ale României se aseamănă întru toate (afară de 
de ~«ra^u* maritim) cu acelea ale Ungariei, cunoscute sub numirea 
num* ui sau »8z*kes“ Picura şi cu acelea ale Americei descrise sub 
ana rf6a v .c^ aîkalyw (sol cu alcalii). Ele se nasc în genere acolo, unde 
rile n P° e nu are scurSereJ de aceia ea se adună în lacuri, iar săru- 
mna; f Can îe conîine m soluţiune, rămân în soi sau în apa solului. In 

u| acesta se nasc toate stepele sărate. 
scu ln §esul. din cursul Dunării abia găsim teritorii cu totul închise, fără 
lată A6’ lăsim n conbsă foarte multe locuri, cari nu au scurgere regu- 
unril > e* ^răganuî în Muntenia dar cu deosebire marginea acestuia, 

sau format cele mai multe sărături. 
întrea" !ormarea locurilor sărate din vechiul regat a conlucrat o serie 
chim* ă h ^ac^orb dintre cari ca principali amintim apa, care pe cale 
PămVt • °Par^e disolvă sărurile, precum şi alte materii ce se află în 
clisa» Iar Pai’te contribue la măcinarea stâncilor, pe cari le 

In modul acesta se naşte un petriş, constătător, din bucăţi mai 
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mari sau mai mici, pe care fot apa îl transportă în alte locuri. Un agent 
principal e şi aerul, care descompune materiile organice (în cazul de fajâ 
plantele). Tot factorilor susamintiţi se atribue şi formarea sărăturilor din 
Bărăganul Munteniei. Acesta are râuri curgătoare leneşe; lenevia aceasta 
e cauzată de teren, care are înclinare mică, în unele îocuri.abia un metru 
pe distanţă de 1 km. Urmarea acestei înclinări lente este că apa unor 
râuri, cum sunt Jalomiţa, Călmăţui, Buzău, Râmnic etc. provenită în mare 
parte din ploi, nu ajunge toată în Dunăre, respective în Şiret, ci o parte 
însemnată din ea se scurge pe drum în pământ, care se umple cu săruri 
solubile. 

Dintre acestea cele mai constante sunt: Carbonaţii, Sulfaţii şi Cloru¬ 
rile. In genere însă predomină sărurile de Sodiu (Na2 C03) deoarece cele 
de Potasiu şi Amoniac, fiind fixate prin absorbţiunea solului, şi servind 
plantelor în nutriţiune, sunt scoase repede din circulaţiune. De altă parte 
sărurile de Sodiu s’au format chiar dela început în cantităţi mai mari.^ 

La formarea sărăturilor mai contribue şi împrejurarea, că multe râuri 
au o alvie puţin adâncită, care nu e în stare a primi şi a conduce apa 
ploilor torenţiale, încât aceasta se revarsă pe câmpiile din jurul lor, for¬ 
mând bălţi (Bărăgan), care disolvând sărurile solurilor, acestea după eva¬ 
porarea apei se depun pe fundul acelora. 

Revărsările de primăvară şi de toamnă, fac să se nască unele sără- 
turi chiar şi în cursul râurilor mai mari d. e. în Dolj, Calafat etc. 

O cauză a naşterii sărăturilor poate-fi şi aceea, că unele râuri ale 
şesului din Muntenia isvorăsc în apropierea salinelor. Teoria aceasta in- 
parte era susţinută de Gr. Stefănescu1) şi dr. istrati2), în timpul 
din urmă în contra ei s’au făcut serioase obiecţium din partea domnilor 
L. Mrazec3) şi C. Brătescu4) Râurile acestea cari primesc păraie - 
ce se nasc din saline sau din apropierea acelora — ajungând în şes se 
revarsă în timpul prirnăverei. Apa sărată (cu conţinut de Na CI) scurgându- 

se în pământ se modifică. Q1 
După geologul B. Inkey (C.Er o di: A mezoseg es tavai p. 371— om 

Foldrajzi Kozlernenyek, Voi. XXXVI Budapest. 1908). 
Transformările chimice decurg repede mai ales, dacă solul conţine 

Carbonaţi de calciu şi Acid carbonic liber. Soluţiunea de sare comuna 
(Na CI) în prezenţa combinaţiunilor amintite trece în Carbonaţi de Nani 
conform reacţiunii: C03 Ca + 2 Na CI = C03 Na2 + Cl2 Ca şi C02 + 2Na U 
H20=CO3Na2+ 2HC1. Lucrul acesta se demonstră uşor, căci făcanu 
simplă analiză a apei din sol, se vede imediat, că ea conţine în soiuţ 
Carbonaţi de Sodiu în cantitate cu mult mai mare decât Cloruri. m 

Carbonaţii de Sodiu mai pot avea şi o provenienţă feîdspatica, 
fiind, că stâncile, cari înconjură şesul Munteniei sunt foarte bogate în feldspnL 

Un alt isvor însemnat pentru formarea sărurilor (Carbonat de Nan 
C03 Na2) îl dâ corpul plantelor, care de mii de ani cresc prin stepele m * 
teniei, acoperite cu îoess. Planta după moarte ajunge în sol, unde im 
transformă (oxidează) substanţele organice pe care le conţine, iar cele fi 
organice dau cenuşa. Apa de ploaie disolvă sărurile aflătoare în cenuŞjU 
le spală şi le ia cu sine în pământ. Sărurile susamintite, respective solul1 

•Jj -■ l) Ur- Stefănescu: Notă asupra secării. Lacului Sărat in Anuar. bull. geol. A0, 
V. N0 1. Buc. 1888. pag. 8, 12, 24. 

JVpr. C. Istrati: Sarea din sarnifile României. Buc. 1884. pag. 22—23- ÎIeât 
^ , V B. Mrazec: O comunicare în Archi^s des Sciences physiques et natur 
Oeneve 1901 pag, 4—6. 

4) C, Brătescu, Analele Dobrogei. 1920 Anul 1 No 4. pag, 591» 
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lor au o influinţă deosebită asupra solului. Aşa de ex. soluţia de Carbo¬ 
nat de Natriu, care e foarte alcalină. Ştim însă, că în soiuţiuni alcaline 
argila se destramă şi rămâne la suprafaţa apei, pe când nisipul se aşează 
la&fund. După evaporarea apei argila se întăreşte ca bolovanul, în cât 
nici apa, nici aerul nu o mai pot străbate. Exact la fel influinţează s.olu- 
ţiunile de Carbonaţi de Natriu şi asupra solului, unde în baza capilarităţii 
se răspândesc şi contribue la pieiderea insuşirei argilei de a fi sfărâmi¬ 
cioasă, sau cu alte cuvinte, solul argilos devine foarte greu, compact şi 
tare. Dacă solul conţine şi puţin nisip atunci nu se întăreşte într’atâta. 

E natural, că soluţiuniîe sodice, în deosebi dacă sunt prea concen¬ 
trate au o influinţă dezastruoasă asupra vegetaţiei, prin faptul, că atacă fi¬ 
brele radicale ale plantelor, pe de altă parte disolvă humusul sau îl alte¬ 
rează, făcându-1 să-şi piardă însuşirile Sui specifice. 

Acestea sunt cauzele formării şi neproductivităţii locurilor sărate. 
Locurile sărate se folosesc ca păşuni în cele mai multe părţi ale 

ţării. In unele părţi ele au fost puse în cultură. Am văzut lucrul acesta 
d. e. în valea Qlmăţuiului la Fîeaşca (Fraţii Grigoreşti). Prin cultivare 
solul sărat se schimbă, fiind arat, grăpat şi sfărâmat încontinuu, el de¬ 
vine mai afânat, prin ce se împedecă urcarea capilară a soluţiunilor să¬ 
rate, iar de altă parte se uşorează drumul apei de ploaie, care străbate 
mai uşor, printr’un asemenea sol, dizolvând şi spălând sărurile acestea. 

Tot îa Fleaşca am observat pentru primadată o formaţiune intere¬ 
santă a locurilor sărate» Prin locurile cultivate şi necultivate se văd unele 
gropiţe, sau mai bine zis „ochiuri sărate44. Uneori întâlnim nişte părăiaşe 
mici în cari nu cresc plantele cultivate, ci numai unele haîofite cum e 
Lepturus şi Plantago tenuîflora, iar In păraie mai mari diferite specii de 
Rumex (R. limosus). Examinând cu atenţie formaţiunile acestea vom observa 
că sunt ceva mai cufundate decât solul din împrejurime, acoperite de o 
crustă galbină-alburifc. Ele se disting cu uşurinţă chiar şi în urma arătu¬ 
rilor prin faptul, că sunt de o culoare deschisă mai intensivă decât restul 
ogorului. Excavaţiunile acestea nu le putem atribui eroziunii, ci mai curând 
acţiunii soluţiunilor concentrate, care în bază capilarităţii ajung în pătura 
superioară a solului unde-şi depozitează conţinutul de sare sub forma 
unei vetre alburii, în care plantele cresc cu anevoie. Cauza directă însă, 
care determină formarea lor, este acţiunea destructivă a soluţiilor prea 
concentrate asupra structurei solului, în urma căreia ţesutul natural al aces- 

se njm*ceşte şi argila îşi micşorează volumul lăsând la suprafaţă o 
adânc tură. Tot în modul susamintit s’au format şi cufundăturiîe de pe mar¬ 
ginea săraturilor, cari dau naştere prispelor (seamănă cu băncile de pământ 
oc se află înaintea caselor ţărăneşti) ceva mai ridicate. In cele mai multe 
ochiuri sărate, precum şi la baza prispelor (în Ardeal ,,prismă“) găsim 
crlorescenţe de sare, cari sunt mai puţine în solul compact, deoarece as¬ 
censiunea capilară a soluţiunilor aici decurge mai încet decât în locurile 
?ai afânate (nisipoase, sau nisipo-argiloase) unde ascensiunea capilară e 

. rte mtilt uşurată. Cred, că din împreunarea susamintitelor ochiuri sărate 
Ş! rasleţe s’au născut mlaştinile sărate (în cursul verei uscate), cari cu tim- 
PU1 sau transformat în lacurile mai mici recente. 

Distribuirea, clasificarea locurilor sărate şi formaţiunile 
plantelor halofile, 

intre solurile de natură aluvială ale României, sărăturile prezintă un 
caracter particular. Solul acestora conţine în amestec oare cari cantităţi de 

nm de Sodiu şi Cloruri de iod. 
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In ultima categorie aparţin locurile din jurul salinelor, cari au căpă¬ 
tat asemenea proprietăţi prii/scoaterea sărei, ce se împrăştie prin împrejur; 
tot aici aparţin şi apele sărate, cari izvoresc din apropierea unor saline, 
Lacuri devenite accidental sărate găsim în jurul următoarelor saline: Târgu- 
Ocna în Bacău, Telega şi Slănic în Prahova, Ocnele-mari în Vâlcea etc, 

Sărăturile susamintite se pot considera mai mult ca sărături artificiale, 
cari diferă esenţial de sărăturile naturale, cari după gradul umidităţii şi în 
parte, după plantele, caracteristice se împart în: 

1. Sărături uscate 2. Mlaştini sărate şi 3. Lacuri sărate. 

1. Sărăturile uscate. 

Sub sărături uscate vom cuprinde toate acele depresiuni mai maţi 
sau mai mici, plane, cari sunt acoperite numai toamna şi primăvara cu 
apă, iar în timpul verei sunt uscate. In sărăturile acestea lipsesc cu totul 
plantele caracteristice locurilor umede, cum sunt Salicornia herbacea, odi- 
sola soda, Suaeda maritima, Rochia hirsuta. ^ - 

Aici aparţin depresiunile din jurul Bucureştilor: Sărăturile dintre io- 
mana şi Grădişte, oarecari întinderi prin Bărăgan, şi depresiunea ciea 
Tariverde din Dobrogea. 

In ambele aceste regiuni apa provenită din ploi sau din topirea z - 
pezilor stagnează un timp oarecare la suprafaţă, după cum anii simt ni 
ploioşi, sau mai secetoşi. Apa de ploaie spălând loessul din regiunile mă ¬ 
cinate se încarcă cu săruri, pe cari apoi după evaporare le depune; p 
fundul depresiunilor, dând naştere unui sol sărat, — după cum ne ma 
vegetaţiunea acestora. In depresiunile sărate dela nord de^ Tariverae p 
dealul Haidin (160 m.) găsim următoarele plante caracteristice^ spre n 
lui Iulie: Lotus gracilis, Plantago tenuiflora, Lepturus pannonicus şi 
foiium parvifiorum. In ce priveşte repartizarea acestor plante treoue 
notăm următoarele: Lotus gracilis (angustissimus) se întâlneşte ele ou 
formând mici pâlcuri dese, pe fundul depresiunei. Eî fiind planta cea 
înaltă, se ridică deasupra tuturor celorlalte, cu cari trăeşte în tovarăş> • 
Tot fundul depresiunei îl preferă şi Plantago tenuiflora, dar fără a w 
pâlcuri, foarte rar se întâlnesc grupe de 3—4 indivizi pitici, şi numai 
părţile unde vegetaţia este mai rară. 

Pe fundul depresiunei, ca şi pe marginile sale, am întâlnit Pe ^ 
turus pannonicus fie izolat, sau sub formă de tufişuri, fie în mici jpam • 
Ultima plantă, Trifoiium parvifiorum, am îniălnit-o resfirată, formând 
divizi pitici şi ramificaţi ia bază, uneori reuniţi în mici pâlcuri, mai 
pe marginile depresiunei printre alte plante. Ia, societatea acestor P^ 
tipice de sărături am întâlnit o abundentă vegetaţie pitică, represen 
prin următoarele genuri şi specii în mare parte anuale: Lyihrutn 
folia, Poiygonum avicuiare. Ambele formează majoritatea vegetaţiei aep 
siunei; la ele se mai asociază Gypsophiia muralis, Polycnemum arve ’ 
Eragrostis pdosa, Herniaria glabra, Plantago lanceoiata, Convolvulus 
vensis, Phleum Bertoloni DC., Lepidium ruderale, Juncus compressus. 

Unele dintre depresiunile mai adânci, sunt acoperite cu plante /na® 
de stepă: Cichorium Intybus, Periero a incaria; iar în acelea în cari »P 
stagnează timp mai îndelungat găsim: Heliocharis palustris. : 

In depresiunile din jurul Bucureştilor (2 August) între Grădişte * 
Comana, cari au un oarecare grad de umiditate latentă, datorită igroseo 
picităţii ce are sarea lor am aflat următoarea distribuţie: 
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In fundul. depresiune! uscate creşte: Beckmannia erucaeformfs cu 
Hekochloa explicata (L'K) Hack ici colea Plantago tenuiflora (uscat). 2. 
Ceva mai sus Atriplex litorale împreună cu Camphorosma ovala (foarte 
copioasă), Leptdium ruderale, Asîer pannonicus, Plantago maritima. 3. Arte- 
misia monogyna. 4. Pe marginea îor Andropogon îsehaemum cu Lotus 
corniculatus, Centaurea iberica, Crepis setulosa, Carduus nutans, Trifolium 
repens, Trifolium fragiferum. Tot aici, în unele depresiuni cercetate de 
vite, găsim Palicar ia vulgaris, Plantago lanceolata, Lotus corniculatus, unde 
solul e mai gol Bupleurum tenuissimum, în urmă Trifolium fragiferum. în 
stufurile băltoase şi poate puţin sărate (pe margini), îa Padina lui Vasile 
găsim; Ranunculus lateriflotus, /?. polyphyllus. In alt loc Mysotis caespitosa 
(M. gettica Grecescu), Nasturtium Kernerî, iar pe margini Afj/0s#n/s mi~ 
nimus^ Toamna In locurile uscate dela Comana apare Sd//# autumnalis, 
iar primăvara Ornithogalum tenuifolum. Ranunculus pedatus, Trifolium, 
striatum T. pallidum etc. 

La Piscu (între Vameş şi Piscu) 1. In locurile mai apătoase Rumex 
limosus, Heleocharîs palustris, Juncus Gerardi, Atropis limosa. 

2. Atropis limosa predominant. 
3. Polygonum aviculare. 
4. Camphorosma ovata (în floare) pe prispele sărăturilor. Tot aici, în 

alt loc al zonei aceasteia găsim Lepidiiim crassifolium, împreună cu Atropis 
limosa, iar ceva mai înăuntru Trigonella Besseriana Ser. 

5. Ceva mai înafară Artemisia monogyna, Dianthus collinus, iar mai 
departe Cynodon Dactylon. 

Formaţiunile amlntitite atât din jurul Bucureştilor, cât şi din Dobrogea 
se aseamănă foarte mult cu cele ale Ungariei (şesul Ungariei) Fâneţeîe 
sărăturilor din Ungaria însă diferă de cele din România printr’o aso¬ 
ciere deosebită a speciilor şi prin grandiozitatea îor, ocupând teritorii 
foarte estinse, până când cele din vechiul regat nu sunt altceva decât 
nişte fragmente ale acestora. 

Ce vegetaţiune au fâneţeîe din fosta Ungarie şi Ungaria de azi se 
va vedea mai îa vale. In cursul Dunării cele mal însemnate fâneţe sunt 
ncelea din pădurea Kozora, aproape de comuna Bezdân (jud. Bâes-Bodrog). 
Aici, începând dela partea internă mijlocie spre periferie (pădure) am găsit 
următoarele plante: ! Mai 1912. 

U In centru predomină Alopecurus pratensis, printre care creşte Tara- 
xacum paludosum, Nasturtium Kernerî, în locuri mai mocirloase şi puţin 
sarate Myosotis caespitosa. In unele păşuni predomină Nasturtium Kerneri, 
printre cari găsim Trifolium ornifhopodioides, Ranunculus lateriflorus, Plan- 
togo tenuiflora. 

2. Partea aceasta centrală e înconjurată de o zonă ruginie sau bru¬ 
neta, care constă din Festuca pseudovina (nu e înflorită). Uniformitatea 
cestei zone o întrerupe Ranunculus pedatus. 

f r ^ înafară apare o zonă albă compusă din Ornithogalum tenui- 
jo mm, printre cari găsim următoarele plante: Ranunculus pedatus, Aster 
£nus (m frunze), Cerastium semidecanirum, Artemisia monogyna (în frunze), 
r°mus hordaceus, Plantago lanceolata (în frunze), potentilla argentea (în 
unze), Allium vineale (în frunze), Festuca pseudovina (în frunze), Myosotis 

uscate P°a ^u^osa> P°dospermum canum, Draba verna şi Gagea pratensis 

Q 4. Zona formată din Artemisia monogyna (în frunze), preserată cu 
hedum caespitosum. 
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5. Peucedanum officinale amestecat cu Âsfer cartuş. 
Dela mijlocul lunei Mai în zona a treia (de Ornithogalum tenuifollm 

apar speciile de trifoi caracteristice acestor fânefe cum sunt: Trifolm 
filiforme, T. minus, T. striatum, T. pallidum, T. parviflorum, T. stridii$ 
etc, mai departe gracilis, Wcia lathyroides, toate se susfin pană spre 
finea lunei Iunie. 

în luna August înfloresc: Asfer A. pannonicus, Peucedmiii 
officinale. In Septembre: autumnalis, Statice Gmelini, Artemisiamo■ 
nogyna. Dintre graminee Cynodon Dactylon. Pe marginea mocirlelor mult* 
puţin sărate se ivesc: Ranunculus opkiogtossifolius, R. Icteriflotus, R.poly- 
phyllus, mai departe Cardamine parviflora. 

In unele făneţe predomină Hordeum Gnssonianum (Karavukova). 
In cele ce urmează vom enumăra toate acele plante halofile şi ne- 

halofile, cari cresc, deoparte pe marginea mai ridicată a păşunilor şi a 
fâneţeîor sărate susamintite, precum şi acelea cari provin în alte asemenea 
locuri din cursul Dunării: Lotus corniculatus, Artemisia pontica, Achita 
collina, Veronica orchidea, Linosyris vulgaris, Galium venim, Serratula tine* 
toria, Bromus hordaceus î. nanus% Centaurea pannonica, Verhascum Blattam, 
în părţile foarte sărace uscate provine: Hordeum Gussonianum. 

In locurile mai joase, inundate, scurse, cresc următoarele: Atropis 
limosa, Gypsophila muralis, Heleochloa explicata (Crypsis alopecurom), 
Crypsis aculeata, Meniha Pulegium, Pulicaria vulgaris, Inula britaniimf 
Oenanthe media, Trifoliwn fragiferum, tenuifolius, Rumex hngujăm 
Schur, în unele locuri Atriplex tataricum, A. litorale, Chenopodium alown, 
Polygonum aviculare. 

Pe cât de interesante sunt păşunile şi fâneţele sărate din cursul Dn 
nării, tot pe atât de instructive sunt cele din cursul râului Tisa. Ami 
comuna Zsablya sau Zeblie (corn. Bâcs-Bodrog) într’o păşune sarata 
aflat următoarele flori: 

Ntătvicăvia Chămomillă, Lepidium ruderale, Plantago tenufflovaw _ 
plare foarte mici, Poa annua, Polycnemum arvense, Camphorosmaovm 
Atriplex tataricum, Capselta bursa pastoris, Polygonum ammai 
Gypsophila muvalis, Veronica arvensis, Cynodon Dactylon _ (m 13 
Atropis limosa, Plantago maritima, în părţile umede Trifoliwn ovm 
podioides, T. parviflorum Plantago tenuiflora. în altă parte a p Ş ' 
Statice Gmelini, Podospermum canum, Hordeum Gussonianumi, i 
lium parviflorum (in fruct), Cerastium anomalum, NasfurUum Kern ' 
Plantago lanceotata. Prin ochiuri şi vine sărate creşte Lepturus pai 
nicus şi uneori Limosella aquatica. A. • prjn 

Pe toate acestea le întrec atât prin grandiozitatea lor cat ş * 
extensiunea enormă cele din centrul Ungariei (Domeniul Chicihaza i. 
egyhâza] dela Giula [Gyuîa] spre sudest, 15 August Î916). 

Intre sărăturile de aici, vom aminti pe cea mai grandioasă anus 
„Nagycsatogd szekes" ca un tip de sărătură unic în felul ei, ce s a P 
pănă astăzi în originalitatea ei naturală, din cauză că plugul n’a parc: 
in ogoare nenumărate. Această sărătură de sute de pogoane se P1 
ca un loc plan, puţin cufundat la mijloc, unde se adună apa Pţ° . 
din precipitaţiuni, rămânând uneori chiar şi până la începutul lunei 
Odată cu retragerea treptată a apei se observă în locurile mai joase 
boschoemis mavitimus iar la spatele lui urmează Suaeda maritima, 
cuprinde ochiul, însoţită de Salsola soda, Chenopodium 
crassifolum. Simultan cu ridicarea solului apar şi cele dintâi gia» 
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cari supoartă bine atât umezeala cât şi sarea, cum sunt speciile de Chrypsis, 
printre cari se observă ici colea şi câte o tufă de Atropis Peisonis; cu cât 
e mai ridicat bazenul spre periferie cu atât sunt mai dese tufele de Atropis 
Peisonis. Pe marginea mai uscată a bazenului cresc în număr mare Arte- 
misia monogpna şi Statice Gmelini\ 

Sărătura cea mai uscată ce am văzut-o în centrul Ungariei e cea dela 
Postelek (jud.: Bekes, 12 August 1915.) 

Plantele predominante în această sărătură mai mică ca extensiune 
decât precedenta, erau: Statice Gmelini, Peucedanum oîîicinale, Aster 
punctatus, A monogyna. Printre acestea se amestecau şi câteva plante 
nehalofile cum e Inula britannica, Mentha Pulegium şi Plantago lanceohta. 

Spre judeţul Pest-Piîis-Soît-Kiskun ne întâlnim cu o sărătură frumoasă 
„Kigyosi" aproape de gara Kigyos. Primăvara apar aici în locurile mai 
joase: Alopecurus pratensis, iar odată cu ridicarea solului se observă 
următoarele: Festuca pseudovina, Plantago lanceoiata preserată cu Statice 
Gmelini. în locuri mai joase, dar arate pe vremuri, aflăm: inula britannica, 
Mentha Pulegium, Lephirus pannonicus, Teucrium scordioides. 

Prin şanţurile sărăturilor de aici se observă în număr mare Bolbo- 
schoenus maritimus şi Beckmannia erucaeformis. 

Puntea de trecere între aceasta şi sărăturile mlăştinoase o aflăm tot 
la Chicihaza (Ketegyhâza judeţul: Bekes); aci s’au postat plantele în modul 
următor: 1. Phragmites communis. 

2. Bolboschoenus maritimus formând, împreună cu unele specii de 
JitrţcuS' şi cu Aster pannonicus, un brâu foarte estins şi lat, 3. Atropis 
Peisonis, 4. Camphorosma ovata, Statice Gmelini, Artemisia monogpna, 
Festuca rutila. 

Un tapet asemănător cu al sărăturilor din judeţul Bekes (Csatogo) au şi 
sărăturile din judeţul Torontai (Csoka, Karlova) vizitate în luna August 1920). 
Acestea însă sunt întrerupte ici colea şi de agrii roditori fiind ceva mai 
umede decât precedentele. 

2. Mlaştinile sărate. 

Intre mlaştinile şi lacurile sărate din punct de vedere floristic abia 
există deosebire, cu toate acestea le-am separat pentru a le putea compara 
cu cele din Ungaria, unde găsim deosebiri esenţiale între aceste două fe¬ 
luri de formaţiuni. Aceste deosebiri consistă mai mult în construcţia fizică a 
solului decât în natura sărurilor. Anume mlaştinile sărate (numite bara) în 
mare parte au un sol argilos, pe când lacurile aşezate pe nisip au un sol 
mai moale. Diferenţa aceasta de sol contribue ca unele plante, să se spo¬ 
rească foarte bine în jurul lacurilor şi mai puţin în apropierea mlaştinelor. 

. *n vechiul regat, cuprindem sub numele de mlaştini acele sărături, 
cari nu se uscă cu totul nici vara; aici întră toate mocirlele sărate Buzău- 
orailene, cele din cursul râurilor Călmăţui, Bârlad, Prut, cele dintre Iaşi şi 
uorohoi. Tot aici enumărăm locurile sărate ale insulelor şi peninsulelor 
^ jurul Mărei Negre. 

Mlaştinile, precum şi lacurile sărate diferă de sărăturile uscate, prin 
Prezenţa plantelor suculente cum sunt: Salicornia herb ace a, Salsola soda 
zuaeda maritima, Rochia hirsuta, toate trei speciile de Sperguiaria. 

După poziţie şi sol le împărţim în Cis-danubiane şi Transdanubiane. 

. Mlaştinile Cis-danubiane. 

Acestea au un sol argilos-prundos (loess), multe au pe margini şi unele 
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plante caracteristice sărăturiîor uscate, dintre cari amintim: Cmphomm 
ouată, Artemisia monogpna, ele fac prin urmare un fel de trecere te sări¬ 
turile uscate, cu tcate că e foarte greu a le separa. 

Intre mlaştinele acestea mai însemnate sunt cele deia Fleaşca (Du- 
deşti-Scărîăteşti, Coîţică, malul drept al Călmăfuiuîui), plantele păstrează 
următoarea ordine (începând din locurile mai joase în spre periferie): 

1. centru: Salicornia herbacea, Suaeda saisa, S- maritima, Kochk 
hirsuta, Spergulavia. 

2. Atnplex liforaîe cu Podospermum Jacquinianum, Poiygonim 
auiculare. 

3. Artemisia monogpna. Tot aici, în locuri mai umede găsim Stâtict 
Gmeiim cu Obione şi Atropis Hmosa. 

In ochiurile sărate din sămănături găsim: Plantago tenuiflora şi Leph- 
rus pannonicus. 

In mlaştinile sărate dela Iaşi: 
1. La mijloc (în locurile joase, acoperite cu apă) găsim Boiboschoenus 

mantimus- 
2. Juncus bufonius, Cţ/nodon Dactylon, Atriplex tataricum- 
3. Camphorosma ouafa. 
4. Artemisia monogpna, Achillea coîlina. 
In mlaştinile deîa Brăila (între Monument şi LacuLSârat) cresc ur¬ 

mătoarele plante: 
1. îuncus compressus, Salsola soda. 
2. Camphorosma ouata. 
3. Mposurus minimus. 
4. Artemisia monogpna cu Dianthus collinus. 

Mlaştinile Trans-danufeiane, 

Acestea au un sol nisipos. Cele mai impozante se găsesc pe insulele 
Smeica şi Curbea (aproape de Iurilovca, 10 Iulie 1912). 

1. In locuri mai joase găsim: Salicornia herbacea, Rochia hirsuta, 
Sperguiaria rubra, Aster pannonicus, Atropis saîinaria. , 

2. Obione, Arthrocnemum giaucum, Suaeda maritima, Statice ume- 
lini, S. caspia, Artemisia monogpna. 

3. Aeluropus litoralis (Daciylis tiforalis), Prankenia pulverulenta. 
4. Mai sus urmează plantele de nisip, cum e Tribuîus terrestps, 

Euphorbia pepiis, Rochia arenaria. 
In mlaştinile dela Sinoie (10 Iulie 1914) plantele păstrează următoa¬ 

rea ordine: 
1. Locuri mai joase Juncus maritimus şi Carex disfans. 
2. Salicornia herbacea, Suaeda, Sperguiaria media, Obione. 
3. Statice Gmelini, S. caspia, Artemisia monogyna, Cp no don Dactr 

Ion, Atropis saîinaria. 
4. Pe nisip mai pujin sărat: Touvnefortia Arguzia, Cakile maritimi 

Crambe maritima, Eh/mus sabulosus, Agropyvon elongaturn. 
Prin mlaştinile sărate dela Casapchioi (14 Iulie), afară de cele jnnn- 

tite găsim : Carex externa, Arthrocnemum giaucum şi Fvankenia hirsută- 
In mlaştinile dela Mamaia găsim: /. Cyperus pannonicus. 2. Evpthvae 
turcica. 3. Palp pogon monspeiiense. 

Din cele spuse vedem, că plantele mlaştineior Trans-danubiana se 
potrivesc cu cele ale mlaştinilor Cis-danubiane. Cele mai comune pmxe 



In ambele mlăştlni sunt: SaUeornîa herbacea, Suaeda salsa, Obione, Rochia 
hirsuta, Spergularîa etc. Diferă de cele Cis-danubiane prin prezenţa urmă¬ 
toarelor plante: Eurotîa ceratoides, Juncus măriţi mus, Cyperus pannonicus, 
Agrostis pontica, Aeluropus litoraiis (Dactylis litoralis) Frankenia hirsuta, 
/r. pulverulenta, Arthrocnemum glaucum, Eryîhraca tunica. In locuri nisi- 
poase-semisărate aflăm: Cakile maritima, Crambe maritima, Gypsophlla 
trichotoma, Tournefortia Ar gusta, Polypogon monspeliense. 

Mlaştinile sărate româneşti se pot compara întrucâtva cu lacurile efe¬ 
mere sau mai bine zis cu mocirlele din centrul Ungariei, cari vara în mare 
parte sunt uscate. 

Amintesc pe cele dintre comunele Gakova şi Stanisics (jud. Bâcs- 
Bodrog) ca pe cele mai tipice: 

t. In centru (loc mai umed) Suaeda maritima 
2. Salsoia soda în tovărăşia plantei, Crypsis acuieata, Heleochloa schoe- 

noides, Heleocharis uniglumis şi Boiboschoenus maritimus. 
3. Asfer pannonicus şi Atropis limosa. 
4. Mai în afară Lepîdium crassifo/ium împreună cu Camphorosma ovala, 
5. Camphorosma ovata însoţită de câteva exemplare de Plantago ma¬ 

ritima. 
In mocirla numită Ivanacska bara (din jurul Somboruîui) pe margi¬ 

nea ei, în apă găsim Phragmites communis, mai înafară Boiboschoenus 
lacustris, iar mai îa exterior apare Salsoia soda, juncus compressus, Atropis 
limosai Podospermum canum, Agrostis alba, Matricaria Chamomilla şi Cam- 
phorosma ovata. 

Mocirlele acestea au următoarea compoziţie chimică: 
(Analiza a fost făcută de Petrovits)1). 

Mocirlele din judeţul 

Bâcs-Bodrog 

La 1 litru de apă 
j 

Greutatea 

1 specifică Carbonat 
de Sodiu 

1 
Ciorură de 

Sodiu 

Părţile 
: rămase 
j după eva- 
j porare 

Mocirla Ivanacska 
dela Sombor 3.4476 0.9536 6.52 1.0065 

Mocirla Bela 
dela Sombor 2.1746 0.3978 2-82 

--^ 
1.0020 

Baia dela comuna 
Nemesmiiitics 

— 
- - - 
0.3978 2.63 1.0021 

Kerek-to dela 
Bajsa 1.6960 0.7546 3.76 

. __„| 
1.0050 

Părăul Devâny-6r deîa 
Gyurgyevo 

Koposovo dela 
Zsablya (Zabîie) 

3.6598 1.3572 1 
;_ , 

6.38 
• 

1.0060 

0.5039 0.3276 ; 1.36 1.0009 

Beliîo deîa 
_ Zsablya (Zablie) — 0.1989 1.02 — 

*) Bâcs-Bodrog vârmegye monografiâja p. 12. 
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Apele acestea* în afară de substanţele amintite maî conţin încă Sulfat de 
Sodiu şi anume: Ivanacska conţine 0.789 gr. într’un litru de apă. In Deveny 
s’au aflat 0.127 gr. acid sulfuric la 1 litru de apă. 

Luând în considerare că apele mocirlelor variază după anotimpuri 
iar vara în mare parte sunt cu totul uscate, prin ce se alterează foarte 
mult soluţiunile pe cari le conţin, devenind când mai diluate când mai 
concentrate; analiza chimică e mai mult relativă şi are numai însemnătate 
calitativă. 

Lacurile sărate. 

Lacurile sărate le împărţim după poziţie în: a) Lacuri de litoral (Marea 
Neagră.) b) lacuri de stepă (Cis-danubiane). 

Lacurile de pe litoralul Mării-Negre. 

Dealungul ţărmului Mării-Negre se înşiră mai multe lacuri sărate, 
cari întreţin în apele lor şi pe ţărmuri un număr mare de halofite. unele 
dintre ele sunt unite cu marea: Lacul-Sinoie, Gloviţa şi RazemuJ. Ka- 
zemul are o întindere de peste 80.300 hectare, cu o adâncime în gener 
mică, 2—3 m. . jn 

Altele se separă complet de mare prin câte-o limbă de n p> 
peste care trec valurile mării în timp furtunos: Techirghloî, langa 1 > 
îa 16 km spre S. de oraşul Constanţa; şi lacurile dela Constarea y 
Mamaia. , 

Flora lacurilor şi a sinurilor se potriveşte în mare parte, cu 
a mlaştinilor. Pentru ilustrare notăm aici plantele dela Divinjia (Ka )• 
1. Pe marginea apei: Salicornia herbacea, Suaeda maritima. 
caspia, Plantago mar Urna, 3. Arte misia monogyna, Statice urne » 
Frankenia hirsuta. 

Lacurile de stepă. 

Pe toată întinderea şesului Munteniei, se găsesc câteva depresiuni 
mai mici, sau mai mari în cari se adună apele de ploi: acestea sa 
curile sărate. Dintre acestea cităm *) ca principal, începând dela n 
sud: Balta Albă, Balta Amară şi lacul Căinenii. Toate trei se gas . Z 
partea stângă a Buzăului şi au aspectul unor limane fluviatiîe ale nu • 

Intre Buzău şi Călmăţui găsim următoarele: Lacul Sărat de 
Brăila, Iazul şi Lutul Alb, ambele lângă satul Movila Miresn, J 
şi L. sărat Batoguî lângă satul cu acelaş nume pe Călmăţui. r<. o 

Intre Călmăţui şi Ialomiţa aflăm: Plaşcu lângă satul CiociJe, 
netul, lângă satul cu acelaş nume şi lacurile Fundata şi Amara pe 
de nord a râului Jalomiţa. urină- 

Mai însemnat din punct de vedere botanic e Lacuî-Sărat cu 
toarea vegetaţie: (5 August 1910 . In partea internă pe marginea aPeţ & ' 

1. Salicornia herbacea, Sal soia soda, Kochia hirsuta, Spergulariar ’ 

2. mai înafară: Atropis litnosa Schur, Suaeda satsa, Aster Pann?!l fâIe 
Juncus Ger ar dl In alt loc Bolboschoenus digynus, Atriplex /lfx^e 

Lotus tenuifohus, Trifolium fragiferum, Artemisia monogynf» 
specii de Atriplex şi Chenopodium. Intre Lacul Sărat şi Brăila (Monu 

0 După C. Brătescu. Analele Dobrogei 1920. Anul 1. Nr. 4.. p. 585, 586. 
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creşte şi Camphorosmâ ovată în societate cu Artemisiă monogpna (La 
Pârlit). 

Lacurile din stepa României după originea lor par a avea multă 
asemănare cu cele din şesul Ungariei. In privinţa originei lacurilor sărate 
din stepa Română s’au emis mai multe teorii. *) Dintre teoriile mai jos amin¬ 
tite mai aceptabilă e aceea a Dlui Mu rgo ci în ce priveşte formarea mocir¬ 
lelor sărate a lacurilor recente (ce se formează aproape înaintea ochilor 
noştri), iar în ce priveşte formarea lacurilor mai vechi şi mai mari cum 
sunt Lacul Sărat, Amara etc. mă asociez la teoria d-lui Dr. Mrazec. 

Pentru comparare las să urmeze aici descrierea vegetaţiei şi compo¬ 
ziţiei chimice a celor mai însemnate lacuri din stepa ungară. (între Du¬ 
năre şi Tisa). 

1. Lacul Palics zace la depărtare de 2 J/2 Lm de oraşul Szabadka. 
Lacul e de 930 km2 3. Nivelul d. s. mării e de 105 m. Temperatura de vară 
a apei e de 15—18° C. Atât lacul acesta precum şi Ludas-to s-a format 
în era diluvială. El e situat între loess şi nisip. 

Vegetaţia lacului Palics dela marginea apei spre ţărmure urmează 
astfel: 

1. Pe marginea apei Suaeda maritima, copios, acompaniată de Cype- 
rus pannonicus. 

2. Cyperus pannonicus copios, întovărăşit de Crypsis aculeata. 
3. Aster pannonicus copios, împreună cu Cyperus pannonicus, Atropis 

îirnosa, Chenopodium glaucum, Spergularia salina. 
4. Taraxacum bessarabicum. 
5. Mai înafară Plantago maritima în societate cu Camphorosma ovata. 

Lacul în partea dinspre băi are şi trestişuri. 
Composiţia chimică a apei din lacul Palics1). 

*) 1. După d-1 Murgo ci lacurile sărate ca toate lacurile stepelor, sunt bazinuri 
de concentrare a sărurilor solubile — carbonaţi, clorure şi sulfaţi alcalini — cari se 
nasc din reacţiunile ce au loc în solul arabil şi în mantaua de loess şi nisip, pe care 
le străbate apa din precipitaţiunile atmosferice. 

Această explicare se dovedeşte însă nesatisfăcătoare, întrucât nu ne poate lămuri 
pentru ce apele unor fântâni săpate ia mică depărtare, unele sunt dulci, iar altele 
sărate. 

2. După Gr. Ştefănescu care s’a ocupat în special cu Lacul Sărat (Brăila) în 
anul 1887 şi după Dr. C îstrati, apele sărate ar veni prin infiltrare din spre masivul 
salifer al Carpaţilor, urmând panta naturală a câmpiei. Dar şi această explicare se lo¬ 
veşte de obiecţiuni serioase; a) mai întâi izolarea cuvetelor sărate de regiunile vecine 
prin ape dulci, ne arată, că presupusele pânze de ape subterane .sărate nu ajung pănă 
în depresiunile ce ne preocupă; b) apoi distanţa de 30-130 km., ce separă lacurile sărate 
de formaţiunea saliferă din Carpaţi, nu ne îngădue a crede că fâşiile de apa sarata 
Şi-ar păstra compoziţia, ci s’ar îndulci în drum; căci în multe locuri eroziunea râuri¬ 
lor a atins argilele şi atunci, apele sărate s’ar scurge pe aceste râuri în Dunăre şi n ar 
mai putea trece spre miazăzi; c) o a treia obiecţiune adusă de d-1 L. Mrazec şi 
cea mai solidă este că „în Carpaţi şi regiunea subcarpatină ce se află în faţa ţinutului 
dela curbura munţilor, păturile salifere sunt puternic cutate şi se termina cu fain la 
contactul cu gresiile dislocate ale sarmaticului şi pliocenuluij acestea din urma for¬ 
mează un fel de cingătoare de cel puţin 10 Km., care separă helveţianul^ de câmpia 
română. Este prin urmare greu de conceput — scrie Dl Mrazec — curn in asemenea 
caz, apele încărcate cu săruri ale saliferului, ar putea ajunge pănă în câmpia romana, 
d) In sfârşit, o a patra obiecţiune, de natură chimică, este aceea care stabileşte ca în 
lacurile câmpiei suma sulfaţilor e mai mare ca a clorurelor, iar prezenţa lacurilor 
amare nu vorbeşte de loc pentru nişte izvoare sărate ce ar veni din spre masivele de 
sare ale Carpaţilor care, în România, sunt lipsite de sulfaţi. 

3. Din punct de vedere chimic, chestiunea a fost cercetată de Petru 
stăruind mai mult asupra lacurilor Fundata, Amara, Janca şi Lacul Lazat d-sa ser 
următoarele; 
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Părţile constitutive în 1000 părţi 
După 
Hauer 
(1840) 

După 
Molnâr 

I (1856) 

! După Lie. 
[ berraann 

(1884) 

Sulfat de Potasiu 0-0619 j 0*1848 gr. 

Sulfat de Sodiu 1 0-0956 — 
— 

Ciorur de Potasiu — — 0*2359 gr. 

Clorur de Sodiu 0-5724 1-2383 0*3423 gr. 

Azotat de Sodiu — —- 0-0112 gr. 

Carbonat de Sodiu 1-2303 3*1156 0*5813 gr. 

Carbonat de Magneziu 0-2599 0-3709 0-3536 gr. 

Carbonat de Calciu 0-0364 00371 0-0800 gr. 

Carbonat de ferum oxydul 0-6146 0*0181 — 

Carbonat de Lithium — 0*0081 —- 

Fosfat de Aluminium oxyd — 0*0173 — 

Aluminium oxyd cu urme de fer — — 0*0040 gr. 

Substanţe organice — 0*1797 0*1200 gr. 

Acid carbonic legat pe jum. şi liber — ■— 0-1410 gr. 

Hidrogen sulfurat — ~~ ! 0*0048 gr. 

Diferinţele care se arată în analizele chimice sunt a se atribui ano-» 
timpurilor şi evaporării. 

„Comparând compoziţia acestor lacuri cu aceea a apei de mare, din care s’a 
depus clorura de sodiu prin evaporare lentă, găsim că din punct de vedere calitativ 
este o foarte mare asemănare între ele. Şi acestea din urmă cuprind, ca elemente 
principale, tot aceste patru substanţe; clor, acid sulfuric, natriu şi magneziu." „Asemă¬ 
narea nu^se mai menţine, dacă facem comparaţia din punct de vedere cantitativ." „Deo¬ 
sebirea între compoziţia îacuriior noastre şi aceea a apelor marine constă mai cu 
seama în proporţiile relative de sulfaţi şi clorure cuprinse într’ânsele. Singurul lac ce 
se apropie mai mult din acest punct de vedere este lacul janca." „Faptul principal 
care rezultă din toate aceste comparaţii, este că apele lacurilor noastre cu excepţie 
pentru lacul Janca -* sunt cu mult mai avute în sulfaţi decât acele ale apelor marine. 
Acest fapt ne explică formarea cristalelor de mirabilită (sulfat de sodiu hidratat.V‘ Şi 
mai departe adaogă; din cunoştinţele ce avem asupra izvoarelor sărate din regiunea 
munţilor, „rezultă că e foarte probabilă ipoteza, că ele alimentează lacurile noastre sărate, 
in adevar, mai pretutindeni se constată acest fapt, că proporţia în care există sulfaţi! 
m apele minerale este cu atât mai mică, cu cât ne apropiem mai tare de masivul 

• • 4. îaîa je anrma dl Mrazec privitor la originea lacurilor din câmpia română, care 
înainte de depunerea îoessului, avea mare asemănare cu stepele Aralo-Caspice. 

w . » . re‘3Uia sa existe aci, scrie Dsa, un număr considerabil de lacuri mici şi mari, 
sărute şi amare. După secarea lor (adăugăm: parţială, căci în stepele uscate Aralo- 
casj?ice lacurile nu seaca cu desăvârşire), sărurile, cari în parte au impregnat marnele 
aionlor lor, au fost acoperite cu o pătură groasă de loess.“ - „Astăzi eroziunea a 
ajuns pana la marne, sa creat depresiuni alimentate de ape subterane, care în drumul 
lor, sau mcarcat cu sărurile vechilor lacuri." 
lacuri înSheie L\.Mrazec lacurile sărate ale câmpiei nu sunt decât 
a! i L fp R ”îâr’ alimentate de slabe izvoare sărate (Analele Dobrogei, 1920 
Dmiării de’jos^’ BrateSCU’ MlŞcari epirogenetice, caractere morfologice în basinul 

H Bâcs-Bodrog vârmegye monografiâja p. 11. 
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2. Lacul Ludas-t6 e un îac mai mic, care zace spre răsărit dela lacul 
Palics. El e acoperit de Phragmites communis (Trestie'; spre mal găsim 
următoarele plante: Ranunculus divaricatus, Cppevus pannonicus, C fia- 
vescens, C. fuscus, Juncus Ger ax di, Juncus bufonius, Crppsis aculeata, 
Aeluropus schoenotdes; mai departe ceva: Lepidium crassifolium, Sper- 
gularia salina, Triglochin palustre, Taraxacum bessarabicum, puţin 
Atropis limosa, Aster pannonicus. 

3. Lacul Halas-to e acoperit în mare parte cu Aster pannonicus în¬ 
deosebi toamna. Are următoarea compoziţie chimică1). Carbonat de Sodiu: 
0*9282, Cîorur de Sodiu: 0*1895. Părţile rămase după evaporare: 1T4. 

Observ, că între mocirlele sărate şi lacurile sărate diferinţa principală 
zace în faptul, că lacurile sărate sunt mai bogate în Carbonat de Sodiu. 

Caracterele florei halelile* 

Flora săriturilor cuprinde un număr mic de indivizi, cari se aco¬ 
modează unei clime foarte variate. 

Vegetaţia sărăturilor variază foarte mult după anotimpuri. Adeseori 
acolo unde primăvara găsim o mulţime de specii, toamna abia întâlnim 
câteva, însă acestea sunt atât de copioase încât acoper întreg câmpul; 
aici aparţin: Aster pannonicus, Statice Gmelini. Gramineeîe atât de ră¬ 
spândite primăvara, încă lipsesc şi găsim numai urme din flora lor bogată: 
Cvypsis, Cynodon. O deosebită influinţă au asupra plantelor haîofiîe, căl¬ 
durile mari, din Iulie şi August. Ele întrerup desvoltarea vegetaţiei halo- 
file continentale (facem abstracţie de litoralul maritim) şi fac, să deosebim 
Periode distincte: a) Perioda de primăvară, care ţine până în dricul 
verii, e caracterizată prin plante, cari înfloresc în timpul primăverii, 
b) Perioda de toamnă cuprinde acele plante, cari înfloresc în timpul verii 
Şi ţin până toamna târziu. 

a) Flora de primăvară se compune în mare parte din monoco- 
tiledoane şi dicotiiedoane anuale, cari dispar imediat după cosit. Deşi 
monocotiledoanele sunt în genere slab reprezentate în flora halofilă, cu 
toate acestea întâlnim multe familii, între cari gramineeîe ţin locul prim, 
aşa: Alopecurus, Poa, Festuca, Atropis, Hordeum maritirnum etc. Genu¬ 
rile amintite de prezent sunt în cursul desvoîtării filogonetice, de aceea ele 
sunt puţin stabile, din punct de vedere sistematic (Atropis cu speciile sale). 

Dintre Dicotiiedoane înfloresc şi aduc fructe în timpul primăverii : 
Myosurus minimus, Draba verna, Holosteum umbellatum, Plantago tenui- 
flora, Nasturtium Kerneri, Trifolium fdiforme, T. laevigalum, Ţ. parviflorum, 
F striatum, T. angulatiirn, Ranunculus laterifloras, Cerastium anomalum, 
ocleranthus. etc. etc. 

începând de pe la mijlocul verii flora halofilă, care consta mai înainte 
dm Qraminee şi Dicotiiedoane anuale se schimbă. Predomină Dicoţile- 
coanele şi dintre acestea, locul prim îl ocupă două familii: Compositele 
I1 plantele cu un ovul: Chenopodiaceele. Dintre acestea multe, numai atunci 
se desvoltă pe deplin, când căldura de vară începe a se mai domoli. Aici 
aparţin halofitele cu tulpina şi frunze grase, cari apar pe lângă mocirlele 
Ş1 lacurile sărate: Salsola soda, Suaeda maritima, Kochia hirsuta, Spergu- 
laria marginala, Plantago. In unele locuri, pe marginea sărăturilor mai 
uscate, predomină Camphorosma ovata, care escîude din jurul ei orce 

*) bâcs-Bodrog vârmegye monogrâfiâja p. 11. 
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altă plantă, afară"de-următoarele : Aster patwonicus, Artemisia mo/iogynă, 
Taraxacum, Podospermum. Tot pe marginea sărăturiior găsim Statice Gmelini 
şi un element de tot comun Trifolium fragiferum. Pe lângă familiile sus- 
amintite găsim reprezentanţi şi din alte familii: Papilionacee, Plantaginee, 
Crucifere etc. 

Spre toamnă păşunile sărate sunt atât de mult păscute, încât unele 
plante abia se mai recunosc. La atenuarea Monotoniei contribuesc plantele: 
Sci/la autumnalis, Bupleurum tenuissimum, Lotus tenuifoliusi PodospermumJac- 
quinianum, Cynodon Dactylon, Polygonum aviculare, iar în locurile ceva 
mai joase: Mentha Pulegium, Irtula Brltannica şi Pulicaria vulgaris. 

Observăm, că vegetaţia halofilă are câţiva reprezentanţi, cari înfloresc 
chiar şi în căldurile extreme. Aşa e Matricaria Chatnomilla, Lotus gracilis, 
Lotus tenuifolius, etc. Mai la vale las, să urmeze o tabelă, care cuprinde 
plantele halofile după familii şi genuri (vezi Tabela I şi a II). 

TABELA I. 

CU 
NUMELE Numărul 

speciilor 11 
NUMELE 

Numărul 
speciilor 

e «3 
Familiilor Genurilor §19- 

Sslai Sumar 
S £ 
2 W Familiilor Genurilor §19- 

siilar Silf 

1 PmaiiiSiMaEie 
Zostera 
Ruppia 
Zanichellia 

i 
i 
1 2 6 

Liliacee 

""Album 
Sciîla 
Ornithogalum i 
Asparagus | 

1 
1 
1 
1 4 

2 Oimeaoissceo Triglochin 1 1 ■j 

7 j Iridacee j Iris 1 1 1 

Graminee 

Andropogon 
Crypsis 
Cynodon 
Alopecurus 
Polypogon 
Agrostis 
Beckmannia 
Eragrostis 
Catabrosa 
Dactylis 
Poa 
Atropis 
Festuca 
Bromus 
Agropyrum 
Triticum 
Lepturus 
Hordeum 

4 Cyperacee 

5 | Juncacee 

Cyperus 
Scirpus 
Heleocharis 
Carex 

Juncus 

1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

' 1 
I 3 
! 2 

2 
j 2 
I 2 

1 
! 1 
1 1 

3 | Fagacee j Quercus 2 I 1 

9 I Ulmacee Uimus 
10 I Moracee Morus I 2 

11 
Rumex 
Polygonum 

! 3 I 
2 I 5 

27 

4 f 4 

12 

Chenopodium 
i Obione 
! Atriplex 
I Camphorosma 
! Kochia 

Salicornia 
Suaeda 
Arthrocnemum 

j Salsola 
Halimocnemis 

| Polycnemum 
13 fAmarantacee 
14 i fl 

15 

Amarantus 
Frankema 
Silene 
Gypsophila 
Dianthus 
Cerastium 
Buda 
Scleranthus 

10 

10 
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TABELA II. 

ÎS >c4 S 

1° 

NUMELF, Numărul 
speciilor 

N
um

ă
ru

l 
cu

re
n

t NUMELE Numărul 
speciilor 

Familiilor Genurilor SiB- 
ilar sumar Familiilor Genurilor SU¬ 

IM siih 

16 Siiacsu 
Myosurus 
Ranunculus 
Adonis 

1 
6 
1 8 

30 IHiilHM Statice 2 2 

• 

17 Crucifere 

Lapidium 
Senebiera 
Cakile 
Crambe 
Nasturtium 
Erophila 
Draba 
Euclidium 

5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 12 

31 Borraginee Myosotis i 1 

32 Labiate Teucrium 
Mentha 

1 
1 2 

33 senihianuit 
Verbascum 
Limoseila 
Rhinanthus 

1 
1 
î 3 

18 Crasssulacee Sedum 1 1 

34 Plantaginee Plantago 6 6 19 Rosaceee Potentilla 
Pirus 

i 
i 2 

20 Papilionar.ee 
Trifolium 
Melitoîus 
Lotus 

6 
1 
1 10 

35 Rubiacee Galium 2 2 

21 Geraniacee | Geranium i 1 1 

6 

j 

!. 

Composite 

Aster 
înula 
Pulicaria 
Achillea 
Matricaria 
Artemisia 
Cirsium 
Centaurea 
Hieracium 
Taraxacum 
Muîgedium 
Podospermum 

3 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 20 1 

22 Hillaiii Niiraria 1 i 
23 SMtatti Ailanthus i i 
241 EapMiaw Euphorbia 2 2 
25 Elatinacee Elatine i i 
26 Lythracee Lythrum 1 1 1 1 
27 laniarloaoGo Tamarix i i 
28 Umbellifere Bupleurum 

Peucedanum 
| 1 
i 3 

1 
| 4 

(29 Primuîacee Samolus | i s i 

Din tabele reiese, că cei mai mulţi reprezentanţi au următoarele familii: 
Gramineele, Chenopodiaceele, Comp o sitele, Cruciferele, Papilionaceele, Car io > 
phyllăceele, Ranunculaceele, Plantagineele. 

E interesant, că dintre plantele îanerogame Gymnospermeîe lipsesc 
cu totul. Tot asemenea şi Criptogamele vasculare (Pteridofitele). Iar în ce 
priveşte Criptogamele în genere sunt foarte slab reprezentate. 

Aşa din tipul Thalofiteîor: Alge: Nostoc commune şi Enteromorpha 
intestinalis. Fungi: Psaliota campestris, P. pratensis, iar dintre Gasteromycete 
Bovista plumbea şi altele. 

Din tipul Muscineelor mai comune: Qrlmaldia barbifrons, iar prin locuri 
niai ridicate, pe marginea sărăturiîor găsim câţiva Cleistocarpi: Phascum 
cuspidatum etc. 

Din cele espuse putem conchide, că plantele halofile pot suporta şi 
căldurile de vară, dar lipsesc cu totul plantele caracteristice pădurilor 
umbroase (Aster canus se află escepţional şi pe marginea pădurilor şi 
numai în rare cazuri depăşeşte săraturile apropiate, dar şi atunci caută 
locurile mai umede, mai puţin sărate). Pe cât înconjură plantele din pă¬ 
durile umbroase săraturile, cu atât mai bine se apropie şi le depăşesc 
plantele din stepele uscate, cari sunt dedate cu căldura intensivă, cu lipsa 
vânturilor domoale şi cu lipsa umbrei răcoritoare. 

. . De aici putem vedea, că afară de solul sărat, sunt şi alţi agenţi cos¬ 
mici, cari contribue la desvoltarea plantelor halofile. 
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Plantele halofile ale României comparate cu ale Ungariei. 

1. Comparând halofilele din România cu cele din Ungaria (şesul 
cel mare al Ungariei) vom observa, că ambele ţări au aproape aceleaşi 
plante. Diferenţa zace mai mult la halofilele maritime, dintre cari România 
posede următoarele: Eurotia ceratcldes, Juncus maritimus, Polypogon mons- 
peliense, Agrostis pontica Grec., Aeluropus litoralis, Frankenia hirsuta Fr, 
pulverulenta, Arthrocnemum glaucum, Erylhraea turcica, Plumhago europaea[), 
Obione. Dar diferenţa aceasta o aflăm şi atunci când comparăm săraturile 
teritoriale Cis-danubiane cu cele Trans-danubiane (maritime). Escepţiune 
face Obione, Frankenia, care se află în ambele părţi. Tot din aceasta reiese, 
că în vechiul regat lipsesc până acum următoarele halofile: Trifolm 
ornithopodioides, Peucedanum o/ficinale, Aster canus, care însă e înlocuit cu 
mister punctatus, în ce priveşte, cele trei plante amintite, cred că în scurt 
timp se vor găsi. . , , f . . 

2. O diferenţă esenţială găsim în ceea ce priveşte tapetul, acesta in 
vechiul regat e foarte rar. Ga să ne putem explica însuşirea aceasta a 
locurilor sărate, trebue să luăm în considerare următoarele: a) tu cat 
solul e mai sărat cu atâta plantele devin mai rare (tapetul mai rar; şi mai 
diferite, b) Cu cât un loc sărat e aşezat mai jos cu atât e mai mult timp 
inundat, ceea ce are ca urmare iarăşi un tapet mai rar, compus dm specii 
uniforme (domneşte Salicornia, Suaeda etc). c) Păşuna tul încă răreşte ta¬ 
petul sărăturilor de aceea păşunile sărate au un tapet rar, iar faneţeie a 
tapet scurt şi des. , .. 

In vechiul regat trei factori contribue la aceea, ca tapetul saratunia 
să fie rar, însă cel mai principal factor e inundarea îndelungată, care a 
loc, şi ca urmare o umezeală statornică a solului. Cât priveşte cau( 1 
determinante ale umezelii pe care o conţin întotdeauna locurile sar , 
ele pot fi de mai multe feluri. Âşa de exemplu apa de ploaie şi apei 
atice din subsol. De aceea se vede, că în regiunile deluroase mai uog 
în precipitaţiuni apoase, sărăturile au de obicei un grad mai 
umezeală decât la şes ca ex. în jurul Bucureştilor (Coroana). uaca 
toate acestea găsim escepţii şi abateri dela această regulă — cazul sa - 
tarilor Buzeo-Brăilene — apoi cauza e solul argilos, compact şi fmP ' 
meabil, care la şes face de multe ori imposibilă o scurgere a apelor 
ploaie în sol. Se observă însă un lucru, anume: sărăturile româneştiaD 
în umezeală şi au un tapet mai sărac în comparaţie cu cele ungurj • 
Explicaţia o putem căuta şi în solul cu straturile de origine 
mai veche, decât cele româneşti, cari fiind produse ale unei periodema 
cente, nu au avut timpul necesar pentru a se scurge; în consecinţa, ia - 
care în epoceîe geologice acoperea şesul unguresc de astăzi est^ ea 
vechiu, prin urmare, s’a stors mai timpuriu de cât acela, care acop 
odinioară Bărăganul şi s’a stors mai târziu. 

3. Caracterul umed aî sărăturilor româneşti contribue, ca ţara n0d ’ 
vechiul regat în special — sâ fie foarte bogată în plante cu org 

mecanice de asimilaţie reduse, ca Salicornia herbacea, Salsola soda; no 
hirsuta etc., cari în Ungaria sunt mai puţin răspândite. 

4. Multe plante caracteristice sărăturilor noastre, provin a^ro v 
izolate sau întovărăşite de foarte puţine plante. Aşa d. e. pecând 
mannia în jurul Bucureştilor nu are decât un tovarăş, pe Atriplex 1110 p ' 
în Ungaria are o mulţime de însoţitoare ca: Lepturus pannomcus, 

i) R^lict tropical Fe Pax. Pfîanzengeogrsphie von Rumânion p. 247 (1919) 



pratensis, Poa palustris, Âgrostis alba, Alopecurus pratensis, trifoliam parvi- 
florutn, T. repens, Ltffe corniculatas etc. 

5. Unele plante caracteristice ambelor ţări sunt ceva mai puţiii 
păroase, şi mai cărnoase în vechiul regat, decât în Ungaria. Un exemplu 
tipic în această privinţă, îl oferă Camphorosma ovala. Această împrejurare 
ne indică, că la noi atmosfera fiind mai bogată în vapori de apă şi deci 
mai umedă, plantele nu au nevoe de peri, pentru a se apăra contra unei 
arşiţe prea dogoritoare. Chiar şi solul, în care trăeşe această plantă e mai 
umed la noi, decât în Ungaria, fapt, care contribue ca ea să devie mai 
cărnoasă şi mai glabră. 

6. Unele plante haîofile sunt foarte copioase în sărăturile ungureşti. 
Aşa e genul Atropis, care în România provine mai mult pe marginea la¬ 
curilor (Lacul sărat, Techirghiol etc) şi are o vegetaţie mai modestă, în 
genere sărăturile româneşti, în comparaţie cu cele ungureşti sunt mai 
sărace în Graminee. 

Metoda urmată în tratarea plantelor haîofile. 

In cele ce urmează, nu vom considera de loc acea metodă, care 
tratează plantele după calitatea sării, căci dupăcum rezultă din cele amin¬ 
tite mai sus, aceasta influinţează foarte puţin asupra plantelor sărate, 
(<Salicornia, Sueda), cari sunt deopotrivă de răspândite în soluri cu bază 
de Na CI sau C03Na2. 

Vom pune însă mare pond ca şi Bernâtsky!): 
1. Pe construcţia şi proprietăţile fizice ale solului, 2. pe hidrografia 

solurilor sărate, căci speciile variază chiar în unul şi acelaş loc, după 
cum solul e inundat şi rece în timpul primăverii sau al toamnei, uscat şi 
încălzit peste măsură în timpul verii. Din această împrejurare rezultă, că 
soluţiile sărăturiîor vor avea o concentraţie, care variază cu anotimpurile; 
de aci diferenţa între vegetaţia de vară şi toamnă, a aceluiaş teren sărat. 
3. pe influenţa păşunatului şi a cositului asupra plantelor de sărături. 

Influinţa sărăturiîor asupra plantelor însă — din punct de vedere 
oecologic — nu se poate studia cu succes, dacă nu ţinem seama de com¬ 
poziţia chimică a solului şi în special de aceea a apei din sol. 

Observ, că plantele pe cari le vom trata sunt în cea mai mare parte 
haîofile adevărate şi numai unele din ele apar în mod accidental în să¬ 
rături. Dintre acestea iarăş numai o mică parte se adaptează cu totul 
acestui mediu, restul piere după ce au vegetat un timp oarecare. 

Va urma. 
(Fortsetzung foîgt). 

h I. Bernâtsky: Uber die Halophytenvegetat!on des Sedabodens im Ungarichen 
Ti ef lande p. 122, 123. Annales Musei Nationals Hungarici, 1905. 
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101* Botrydium granulatum (L) Grei;. 

Alg. brii Edinbourgh p. 196. t. 19 (1830). 
Diva granulata L Sp, pî. ed. I. p. 1164 (1753). 

Transsilvania, distr. Cojocna. In terra prope sicca stagni superiorls 
«Tăul dela Sălicea» dicti ad oppidum Cluj. Alt. cca 720 m. s. rn. — 29 
Sept. 1921. 

leg. Al. Borza et f M. P e t e r f i, 
rev. J. Gri nţ eseu. 

102 a. Enteromorpha intestinalis (L) Link 

in Hor. phys. Beroî. p. 5. 1820. 
Ulva i n te s ti na 11 s L Sp. pl. ed. 1. p. 1163 (1753). 

Transsilvania, distr. Turda-Arieş. In lacu persalso ad balneas urbis 
Turda. — 9 Oct. 1921. 

leg. AL Borza, 
rev. ]• Gr înţes cu. 

102 b. Enteromorpha intestinalis (L) Link. 

Transsilvania, distr. Cojocna, In paludibus subsalsis ad pagum Co~ 
locna. - 5 Maj. 1921. 

leg. ]. Pro dan, 
det. ]. Grinţescu. 

103. Clavaria pistillaris L. 

FI. suec. No. 1246 (1745). 
Transsilvania, distr. Cojocna. In umbrosis silvae Hoia prope oppidum 

Uub solo argilloso. Alt. 420 m. s. m. — 10 Sept. 1920. 

leg. AL Borza et f M, Peterii. 

104. Cladosporîum herbarum (Pers.) Link. 

jn Mag. Ges Naturi* Fr. Berlin, t. VII (1816). p. 37. 
Hematium herbarum Pers. Te ut. Disp. p. 75 (1797). 

Bucovina: Cernăuţi. Ad fructus Cataipae bignonioides Walt., 
eos toto obducens initio veris a. 1921, in horto botanico universitatis. 

leg. et det. M. Guşuleac et A Miihldorf. 
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105. Coleosporiutn Tussilaginis (Pers.) Leu. 

in Ann. Scienc. Nat. III. ser. VIII. p. 873 (1847). 
Uredo Tussilaginis Pers. Syn. Fung. 218 (1801). 

Transsilvania, distr. Cojocna. In foliis Tussilaginis Farfarae, 
prope oppidum Cluj. Alt. cca 370 m. s. m. — 12 Sept. 1920. 

leg. t M. Peterfi. 

106. Uromyces Scillarum (Grei;.) Winter. 

Die Pilze Deutschl. 1. Abt. p. 142 (1884\ 
Uredo Scillarum Greu. in Smith, English Flora, t. V, p. 376 (1826). 

Bucureşti, in foliis Hyacinthi orientalis culţi ubique in hortis. 
25 Maj. 1921. 

leg. P. En cui eseu, 
det. M. v. Tiessenhausen, 

rev. E. Fischer (Bem). 

107. Uromyces Erythronii (DC.) Pass. — I. 
in Comm. Soc. crittog. ital. II. p. 452 (1867). 
Aecidium Erythronii DC. FI. frâng. II. p. 246 (1805); Synops. p. 51 
(1806). 

Transsilvania, distr. Cojocna. In foliis Erythronii dentis caniş 
prope oppid. Cluj in silva Hoia. Alt. cca 400 m. s. m. — 7 Apr. 1921. 

leg. Al. Borza et t M. Peterfi. 

108. Uromyces Thapsi (Opiz) Bubâk — I. 
in Rostpilze Bohmens (Houby Ceske) p. 96 0906). 

Oltenia, distr. Romanaţi. In foliis Verbasci phlomoidis ad oppi¬ 
dum Caracal. Alt. cca 50 m. s. m. — 28 Apr. 1921. 

leg. M. Dimonie. 

109. Uromyces Pişi (Pers.) Wint. 

Die Pilze Deutschl. p. 163 p. p. (1884). 
Uredo appendic ulata var. Pişi sativi Pers. 
in Syn. Fung. p. 222 (1801). 

In foliis Pişi culţi circa oppidum Bucureşti. *— 1 Aug. 1921. 

leg. et det. P. Enculescu, 
rev. M. v. Tiessenhasen. 

110. Polistigma rubrum (Pers.) DC. 

Mem. Mus. Hist. nat. Paris, III. p. 337 (1821). 
Xyloma rubrum Pers. Observ. II. p. 101 (1799). 

Muntenia. In făliis Pruni domesticae cultae ad urbem Bucureşti* 
— 17 Iul. 1921. 

leg. et det. P. Enculescu. 
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111. Puccinia Pruni-spinosae Pers. — II-III. 

in Syn. Fung. p. 226 (1801). 
Transsilvania, distr. Cojocna. In foliis Pruni domesticae prope 

oppidum Cluj. Alt. cca 370 m, s. m. — 9. Oct. 1920. 

leg. t M. Peterfi. 

1129 Puccinia fusca (Pers.) Wint — III. 

Pilze Deutschl. p. 199 (1884). 
Transsilvania, distr. Cojocna, In foliis petiolisque Anemones nemo- 

rosae, in silva Hoia prope Cluj, — 2 Maj. 1921. 
leg. f M. Peterfi. 

113. Sphaerotheca tomentosa Otth. 

Bern. Mîtth. p. 168 (1865); Saccardo, Syll. fung. t, XIV p. 462, 
In caulibus Euphorbiae virgatae W. K. prope urbem Bucureşti 

- 18 Sept. 1920. 
leg. et det. Tr. Săvulescu et. M. Iacob, 

114. Sphaerotheca mors uvae (Schwein) Berk. et Curt, 

in Grev. IV. p. 158, Thuem. F, pomic. 92. 
Erisiphe Mors-uvae Schw. — Saccardo, Sylloge Fungorum, t. I. p. 5. 

Bucovina, ad opp. Cernăuţi. — 10 Iul. 1921. 

leg. et det. A. Miihldorf. 

115. Craterellus cornucopioides (L) Pers. 

Mycol. eur. 2. p. 5 (1825). 
Peziza cornucopioides L. Spec. pl. ed. 1. p. 1181 (1753). 

Transsilvania, distr. Cojocna. Cluj, ad terram humosam silvae Hoia, 
solo argilloso. Alt. cca 420 m. s. m. — 10 Sept. 1920. 

leg. Al. Borza et f M. Peterfi. 

116. Evernia prunastri (L.) Ach. 

Lich. Univ. p. 442 (1810). 
Lichen prunastri L. Sp. pî. ed. 1. p. 1147 (1753). 

Moldova, distr. Neamţu. Ad truncos et ramos Pruni domestic. 
Prope monasterium „Schit Almaş“, alt. 400 m. s. m. — Maj. 1921. 

leg. et det. M. St a mat in. 

117. Catharinaea undulata (L) Web. et Mohv. 

jnd, mus. pl. crypt. (1803). 
^ryum undulatum L. Sp. pl. ed. 1. p. 1117 (1753). 

c. fruct. 
Transsilvania, distr. Cojocna. Ad vias umbrosas versus Sâlicea, in 

Sdva Făget prope Cluj, solo arenoso. Alt. cca 500 m. s. m. — 29 Sept. 1921. 

leg. Al. Borza eţ t M. Peterfi, 
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118. Catharinaea Hausknechtii (Jur. et Mi Ide) Broth. 

Etudes sur la distribution des mousses au Cauease p. 4 (1884). 
Atrichum Haussknechtii Jur. et Milde Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 
p. 598 (1870). 

Transsilvania, distr. Cojocna. Ad vias in silva Făget prope oppidum 
Cluj, solo arenoso. Alt. cca 500 m. s. m. — 13 Mart. 1921. 

leg. f M. Peterfi. 

119. Entodon orthocarpus {La Ppl.) Lindb. 

Muşc. scand. p. 39 (1879). 
Hypnum orthocarpum La Pyl. Mscr. in Brid. Bryol. univ. II.p. 422 
(1827), teste Lindb. 

st. 
Transsilvania, distr. Turda-Arieş. In saxosis calcareis Tithon vallis 

Cheia Turului ad oppidum Turda. Alt. cca 500 m. s. m. - 6 Maj. 1921 

leg. Al. Borza et f M. Peterfi. 

120. Entodon Schleicheri (Br■ eur.) Broth. 

Enum. muscor. p. 134 (1892). 
st. 

Cylindrothecium Schleicheri Br. eur. fasc. 46-47, Monogr. p. 5. tab. 1. 
(1851). 

Transsilvania, distr. Făgăraş. Alpe Piatra Craiului, in silvis perrosis 
siccis, ad terram lapidosam in fissuris Prăpasta, solo calcareo. Alt. cca 
1700 m. s. m. — 10 Aug. 1921. 

leg. f M. Peterfi. 

121. Philonotis caespitosa W/ills. 

in sched. Muşc. brit. No. 287; Milde Bryol. sil. p. 24! (1869). 
Transsilvania, distr. Turda Arieş. In graminosis turfosis prope pagi® 

Sălişte, solo arenoso. Alt. cca 720 m. s. m. — 29 Sept. 1921. 

leg. Al. Borza et f M. Peterfi. 

122. Philonotis calacarea {Br. eur) Schimp. 

Coroll. p. 86 (1856). 
Bartramia calcarea Br.eur. fasc. 12, Monogr. p. 19. No. 11. 1.10 (1842). 

Transsilvania, distr. Turda Arieş. In Iocis graminosis uliginosis prope 
Banabic, solo calcareo. Alt. cca 550 m. s. m. — 25 Maj. 1921. 

leg. f M. Peterfi et M. Prişcu. 

123. Sphagnum squarrosum Pers. 

in Schrad. Journ. Bot. p. 398 (1800). 
Bucovina, distr. Câmpulung. In turfosis silvaticis „Poiana Stampi 

ad Vatra Dornei. — 19 Sept. 1921. 

leg. et det. M. Guşuleac et A. Miihldorf. 
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124. Sphagnum Wulfianum Givgens. 

in Arch. fur Naturk. Liv-, Est- u. Kurland, II. p. 173 (1860). 
Bucovina, distr. Câmpulung. Poiana Stampi ad Vatra Dornei, in tur- 

îosis silvaticis, copiose. — 19 Sept. 19.21. 

leg. et det M. Guşuleac et A. Miihldorî. 

125. Sphagnum subsecundum Nees 

in Sturm FI. germ. crypt. II. fasc. 17. (1819) et in Bryol. germ. I. p. 17 
tab. III. (1823). 

var. intermedium Warnst. 
Eur. Torîm. p. (1881). p. p. 

Transsilvania, distr. Turda Arieş. In sphagneto prope pagum Sălişte, 
solo arenoso. Alt. cca. 720 m. s. m. — 29 Sept. 1921. 

leg. Al. Borza et f M. Peterfi. 

126. Tesselina pyramidata (Raddi) Dum. 

Comm. bot. p. 78 (1822). 
Riccia pyramidata Raddi Opuse. Scien. Bol. II. p. 350 (1818). 

var. paleacea Lindenb. 
Monogr. der Riccien p. 491. t. 35 (1836). 

Dobrogea. Ad terram subargiliaceam montis Consul supra pagum 
Ortochioi, solo calcareo. Alt. cca 250 m. s. m. — 10 Sept. 1921. 

leg. ]. Prodan. 

127. Phylîitis Scolopendrium (L.) Newm. 

Hist. brit. Ferns, ed. II, p. 10 (1846). 
Asplenium Scolopendrium L. Sp. pi. ed. 1. p. 1079 (1753). 

Moldavia, distr. Neamţu. In silvaticis saxosis mtis Cernegura ad 
oppidum Piatra Neamţ Alt. cca 600 m. s. m. — Apr. 1921. 

leg. et det. M. Stamatin 
cum discipulis. 

128. Selaginella helvetica (L) Spring- 

in Flora a. XXI. t. I. p. 149 (1838). 
Lycopodium hei veţi cum £. Sp. pl. ed. 1. 1104 (1753). 

Transsilvania, distr. Turda Arieş. In saxosis calcareis umbrosis fis- 
surae „Cheia Turzii“ ad oppidum Turda. Alt. cca. 460 m. s. m. 22 
Maj. 1921. 

leg. Al. Borza et f M. Peterfi 
cum stud. rer. nat. 

129. Catabrosa aquatica (Q P. Beauv. 

Agrost. p. 97 (1811). 
Aira aquatica L. Sp. pl. ed. I. p. (1753). 

Transsilvania, distr. Cojocna. In locis aquosis ad fontem primam 
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prati montani «La Fânafe», prope oppidum Cluj, solo argilloso.Alt. ta 
400 m. s. m. — 21 Maj. 1918. leg. f m. Pâterfi. 

130. Carex brevicollis DC. 

FI. Franţ. ed. 3. V. p. 295 (1815). . .... 
Transsilvania, distr. Turda Arieş. In declivis grammosis rupium calcar. 

«Cheia Turzii» ad opp. Turda, alt. 455. m. s. m. — 22 Maj. 1921. 

leg. Al. Borza et f M- Peterfi 
cum stud. rer. nat. 

131. Spirodela polyrrhiza (L) Schleid- 

Linn. XIII. p. 392 (1839). 
Lemn a polyrrhiza L. Sp. pl. ed. 1. p. 970 (1753). . 

Transsilvania, distr. Ciuc (Csik). In fossis et stagnis ad pagt 
Gyergyo-alfalu, alt cca 710 m. s m. •— 12 Iul. 1921. 

leg. et det. E. J. Nyârâdy. 

132. Erythronium dens caniş L. 

Sp. pl. ed. 1. p. 305 (1753). * rllli 
Transsilvania, distr. Cojocna. In silvis «Făget» prope oppiuiini t j» 

solo alluvio. Alt. 400 m. s. m. — 12 Apr, 1920. 
leg. AI. Borza et E. PoP' 

133. Iris caespitosa Pali. 

in Link, Jahrb. t. I. 3. p. 71 (1820). . ,mines 
Transsilvania, distr. Cojocna. In collibus dumetosis, ad marg 

silvarum «Făget» prope opp. Cluj, alt. cca 350 m. s. m-, solo argm 
humoso. — 26 Apr. 1921. . 

leg. Al. Borza, G. Bujorean ei 
f M. Peterfi. 

134. Iris pumila L. 
Sp. pl. ed. I. p. 38 (1753). 

/. Iuţea Ker. — Gemi. 
in Bot. Magazin (1809) tab. 1209, pro var. . 0De 

Transsilvania, distr. Cojocna. In coli. siccis ad silvam «Hoia» P* e 
urbem Cluj, solo argilloso et tuffo-dacitico. Alt. cca 350. m- s. m- " 
Apr. 1921. 

leg- G. Bujorean. 

135. Polygonum amphibium L. 
Sp. pl. ed. I. p. 361 (1753). 

, aquaticum Leyss. 
FI. Hal. p. 391 (1761). 
._ Transsilvania, distr. Cojocna. In paludibus versus fluviutn Someş. 

15 Scpl ,921' leg. e, det. J. 
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136. Polygonum Persicaria L. 

Sp. pl. ed. I. p. 361 (1753). 
Transsilvania, distr. Cojocna. In uliginosis ad opp. Cluj in silva 

«Făget», alt. cca 390 m. s. m. — 16 Sept. 1921. 

leg. et det. ]. Pro dan. 

137. Polygonum hydropiper L. 

Sp. pi. ed. I. p. 361 (1753). 
Transsilvania, distr. Cojocna. In fossis humidis loci «Csikoskert» 

dicti ad oppidum Cluj, alt. cca 300 m. s. m. — 15 Sept. 1921. 

leg. et det. ]. Pro dan. 

138. Polygonum mite Schrk. 

Bayr. FI. I. p. 668 (1789). 
Transsilvania, distr. Cojocna. In locis humidis «Csikoskert» dictis ad 

opp. Cluj. Alt. cca. 300 in. s. m. — Aug. 1921. 

leg. et det. ]. Prodan. 

139. Rumex sanguineus L. 

Sp. pl. ed. I. p. 334 (1753). 
|3. viridis Koch 

Syn. ed. I. p. 613 (1837). v 
Transsilvania, distr. Cojocna. In silvaticis «Făget» ad opp. Cluj, alt. 

cca 400 m. s. m. — 10 Sept. 1921. 
leg. et det. ]. Prodan. 

Obs. Nonnulla exemplaria ad R. obtusiîolius £. î. agrestis Fries 
vergunt, îoliolis intemis perigonii ± dentatis. 

140. Rumex alpinus L. 

Sp. pl. ed. I. p. 334 (1753). . . 
Transsilvania, distr. Cojocna. In ruderatis et pascuis humidis umbro- 

sis ad pagum Răcătău, solo alluvionali schistaceo. Alt. cca 510 m. s. m. 
- 28 Maj. 1921. 

leg. Al. Borza et t M. Peterîi 
cum stud. rer. nat., 

det. ). Bihari. 

141. Rumex odontocarpus Sândor 

ex Borb. in Ost. Bot. Zeitschr. XXXVII (1887) p. 334. 
Transsilvania, distr. Cojocna. In fossis et pascuis ad pagum Someşsat, 

alt. cca 300 m. s. m. - 12 Aug. 1921. , „ , 
leg. ]. Proda n, 
rev. ]. Bihari. 

142. Ceratocarpus arenarius L. 

SP- Pl. ed. I. p. 969 (1753). 
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Basarabia, distr. Bolgrad. Locis înculfis et ad margines viarum, solo 
loessoid. et argiiloso-humoso («bălan»). Alt. 60 m. s. m. — 4 Aug. 1921, 

leg. et det. P. Enculescu. 

143. Polycnemtîm majus A. Br. 

Flora XXIV p. 151 (1841) in Koch Syn. ed. 2. p. 695 (1843). 
Basarabia, distr. Bender. In locis cultis inter vicos Comrat el Fero* 

pontievca, solo homoso-argiiîoso «cernoziom ciocolat-argilos», alt. cca 30 
m. s. m. — 30 Aug. 1921. 

leg. et det. F. Enculescu. 

144. Camphorosma ovata W. et K. 

Descr. et ic. pl. rar. Hung. I. p. 64. tab. 63 (1802). 
Basarabia. Locis subsalsis (sărătură slabă) vallis «Borzeşti» ad vicum 

Vişinovca. Alt. 50 m. s. m. — 29 Aug. 1921. 
leg. et det. P. Enculescu. 

145. Obione porfiîlacoides Moq. 

Chenop. Enum. p. 75, n. 17 (1840) in DC. Prodr. XIII. 2. p. 112. 
Muntenia, distr. Brăila. In locis salsis vallis «Lunca Călmătuiului» 

ad vicum Batogu Alt. 30 m. s. ni. -- 3 Iul. 1921. 

leg. et det. P. Enculescu. 

146. Obione pedunculata Moq. 

Chenop. Enum. p. 75, n. 16 (1840) in DC. Prodr. t. XIII 2. p. 115. 
Basarabia, distr. Acherman. Ad margines lacus (liman) Iasic prope 

Tatar Bunar, solo persalso (sărătură mare), alt. cca 10 m. s. m. - 6 
Sept. 1921. 

leg. et det. P. Enculescu. 

147. MoISugo Cervlana (L.) Ser. 

apud De Candolle, Prodr. t. I. p. 392 (1824). 
Pharmaceum Cerviana L. Sp. pl ed. I. p. 272 (1753). 

Oltenia, distr. Romanati. In arenosis et locis incultis ad pagum 
Galeş prope opp. Caracal. —■ iun. 1921. 

leg. et det. M. Dimonie. 

Adm. Primus hanc Aizoaceam in Romania anno 1912 cl G. P. Grintescu 
detexit (Pubîicaţiunile Societăţii Naturaliştilor din România No 4, p* 30), 
secundum cujus indicationes a d-no ]. Dimonie rite recognita fuit. 

148. Bianthus compactus Kit 

in Schult. Ost. Flora I. p. 654 (1814). 
Transsilvania, distr. Murăş-Turda. In abruptis saxosis silvaticis inter 

pagos Ratoşnia et Deda, ad ripas fluvii Murăş, solo andesitico. Alt. cca 
510 m. s. m. — 3 Iul 1921. 

leg. et det. E. J. Nyârâdy. 
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Adnotaţi o. Plurima exemplaria foliis latioribus, crassiusculis, infiores- 
centiaque laxiori formam umbrosam a typo diversam sistunt, 

149 a. Melandryum Zawadskii A. Braun 

in Flora t. XXVI, p. 387 (1843). 
Moldova, distr. Neamfu. în sanosis conglomeraticis mtis Ceahlău, 

alt. 1700 m. s. m. — 14 Iul. 1921. 
leg. et det. ]. et Gh. P. Grinţescu. 

149 b. Melastdryum Zawadskii A- Braun 

Transsilvania, distr. Ciuc (Csik). In saxosis mtis Hăgimaşul mare 
(Nagyhagymăs) supra pagum Dalânbânya, solo calcareo, alt. cca 1650 
m. s. m. — 10 Iul 1921. 

leg. et det. E. ]. Nyârâdy. 

150. Aisine fruteseens (Kit.) A. Kernev 

in Ost. Bot. Zeitschr. XVIII. p. 182 (1868). 
Arenaria fruteseens Kitaibel in Schultes Osterr. Flora I. p. 667 (1814). 

Transsilvania, distr. Cojocna. In declivis schistosis ad pagum Some¬ 
şul rece, alt. cca 450 m. s. m. — 28 Maj. 1921. 

leg. Al. Borza et t M. P eter fi 
cum stud. rer. nat. 

151. Castalia Lotus (L) Tratt 

in Flora v. 1822, p. 598. 
Nymphaea Lotus L. sp. pl. ed. I. p. 511 (17531 
Syn.: Nymphaea lotus (ZI.) subsp. 2. aegypjia (Planch.) forma 3. 
thermalis (DC) Tuzson in Math. Term. tud. Ert. t. XXV, fasc. 4, pag, 
32 (1907). 

Bihor,, in aquis callidis rivuli Pefea et in Iacii thermarum episco- 
palmm «Băile Episcopeşti» âd oppidum Oradea Mare. — Oct. 1920. 

leg. AL Borza. 

Adn. Est planta in Europa unico hoc loco sponte crescens, maxima 
cum probabilitate ut relictum geologicum. 

152, Aconitum Anthora L. 

SP- PL ed. I. p. 532 (1753). 
Transsilvania, distr. Alba inferioară. Ad margines silvarum et in 

caeduis «Pădurea Cărbunari» ad opp. Blaj, solo humoso, alt. cca 350 
“• s. m. - 20 Sept. 1920. leg. J. Pop. 

153. Thlaspi Kovâcsil Heufî. 

Flora XXXVI. p. 624 (1853). 
Transsilvania, distr. Cojocna. Cluj, in herbidis montanis territorii 

^najongart», solo alluvio. Alt. cca 370 m. s. m. — 26 Apr. 1920. 

leg. AL Borza. 
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154. Crambe Tataria Sebedk 

Dissertatio inauguralis medico-bofanica de Tataria hungarica, p. 7 (1779). 
Transsilvania, distr. Aibă inferioară. In collinis sicds «Viile Ciufu- 

dului», ad opp. Blaj, solo argilloso, alt. cca 380 m. s. m. — 14 Maj. 1921. 

leg- Al. Borza et J. Grinţescu 
cum. stud. rer. nat. 

155. Spiraea salicifolia L. 

Sp. pl. ed. I. p. 384 (1753). % . . •.. . , 
Transsilvania, distr. Ciuc (Csik). Copiose m pratis uhginosis et fruti- 

cosis prope pagum Gyergyoalfalu ad pedem montium Ghiurghiu (Gorgeny). 
Alt. cca 760 m. s. m. — 11 Iul. 3921. , 

leo. et det. E. 1 Nyarady. 

Adn. Haec planta a Simonkai: En. FI. Transs. 212 e flora frans- 
silvanica eliminata, ad plantas Romaniae certissime spontaneas denuo 
adnumeranda est, ut CI. Schneider: 111. Laubholzkunde, p- 481 iam prius 
affirmavit. 

156. Prunus nana (L.) Stockes. 

Bot. Mat. Med. III. p. 103 (1812). 
Amygdalus nana L. Sp. pl. ed. I. p. 473 (1753). 

Muntenia, distr. Ialomiţa. In stepaceis «Bărăgan» inter segetes aa 
pagum Vlad-Ţepeş. Alt. cca 60 m. s. m. — 10 Apr. 1920- 

leg. et det. G. P. Grinţescu. 

157. Astragalus dasyanthus Pali. 

Iter III. p. 749 (1776). 
Transsilvania, distr. Cojocna. In graminosis ad pagum Suat, solo 

argilloso, alt. cca 350 m. s. m. — 9 Iun. 1921. 

leg. f M. Peterfi et J. Prodan. 

158. Astragalus vesicarius L. 
Sp. pl. ed. I. p. 760 (17531. 

Transsilvania, distr. Cojocna. în herbidis siccis ad pagum Someş- 
sat, solo argilloso, alt. cca 322 m. s. m. — 2 Iun. 1921. 

leg. f M. Peterfi et J. Prodan. 

159. Astragalus asper Wulf. 
in ]acq. Miscell. II. p. 335 (1781). 

Transsilvania, distr. Cojocna. In pratis montanis «La Fânafe» nomi 
natis prope oppidum Cluj, solo argilloso — rnargaceo. Alt. cca 450 m 
s- m. — 2. Iun. 1921. 

leg. f M. Peterfi et M. Prişcu. 

160. Astragalus Peterfii Jâv. 
in Sched. ad. FI. Hung. exs. cent. IV, p. 38 et exsicc. No. 363 (1916). 
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Transsilvania, distr. Cojocna. In graminosis siccis supra pagum Suat, 
solo argilloso, alt. cca 350-400 m. s. m. — 9 Iun. 1921. Loco classico. 

leg. t M. Peterfi et ]. Prodan. 

161. Lathyrus pallescens (M. Bieb) C. Koch. 

in Linnaea XV. p. 723 (1841). 
Orobus pallescens M. Bieb. FI. Taur.-Cauc. II. p 153 (1808), III. p. 
463 (1819). 

Transsilvania, distr. Cojocna. In pratis montanis «La Fânaţe» prope 
oppidum Cluj, solo alluvio. Alt. cca 450 m. s. m. — 5 Iun. 1917. 

leg. f M- P et erfi. 

162. Zygophyllum Fabago L. 
Sp. pl. ed. I. 385 (1753). 

Dobrogea, distr. Constanţa. In petrosis litoris Ponţi Euxini, îre- 
quens. — 14 Iun. 1921. 

leg. et det. Z. C. Panţu. 

163. Frankenia hirsuta L. 
Sp. pl. ed. I. p. 474 (1753). 

var. hispida (DC) Boiss. 
FI. orient. I. p. 780 (1867). 
Frankenia hispida DC in Prodr. I. p. 349 (1824). 

Basarabia. Ad margines lacus «limanul Saşie», ad pagum Tatar 
Bunar. Solo persalso (sărătură mare, puternică, marină). — Sept. 1921. 

leg. P. Enculescu. 

164 a. Viola declinata W. et K. 
Descr. et ic. pl. rar. Hung. t. III, p. 248, tab. 223 (1812). 

Transsilvania, distr. Ciuc (Csik). In pascuis alpinis montis Hăgima- 
şul-mare (NagyhagYmâs) alt. cca 1680 m. s. m., solo calcareo. — 10 Iul- 
1921. 

leg. et det. E. J. Nyârâdy. 

164 b. Viola declinata W. et K. 
Transsilvania, distr. Sibiiu. In pratis et pascuis subalpinis ad «Pălti- 

ni5s (Hohe Rinne) et «Valare» montium Cibiniensium, alt 1000—1600 
m* s' ro., solo schistoso. — 16 et 17 Iul. 1921. 

leg. et det. K. Ungar. 

165. Astrantia major L. 
SP. pl. ed. I. p. 235 (1753). 

subsp. eu-major Grintz. 
Monogr. Astr. p. 153 (1910). 
c var. vulgaris Koch 
Synops. ed. I. 280 (1837). 
&Yn.: A. intermedia Schur En. pl. Transs. p. 245 (1866). . 

. m Transilvania, distr. Făgăraş. In herb. subalpinis mtis Piatra Craiului- 
mică ad «Prăpăstii». — 12 Aug. 1921. 

leg. C. Gurtler, t M. Peterfi et M. Prişcu, 
det. ]. Grinţescu. 
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166. Astrantia major L 

Sp. pl. ed. I. p. 235 (1753). 
subsp. eu-inajor Grintz. 

Monogr. Astr. p. 153 (1910). 
var. vuîgaris Koch 

Syn. ed. I. p. 280 (1839), 
ad var. montana Stur vergens. 

Transsilvania, distr. Ciuc. In pascuis montanis «Highiş» ad pagum 
Tulgheş, solo conglomeratico. Alt. eca 1400 m. s. m. — 16 Iul. 1921. 

leg. G. P. Grintescu, 
et J. Grintescu. 

Adn. Haec planta est forma carpatica, orientaîis, bracteis involucra- 
libus integris purpureisque, floribus paullulo longioribus praedita a planja 
Kochii 1. c. descripta et Monographia mea (pag. 160) indicata umbellulis 
terminalibus minoribus diversa. 

His umbellulis achenisque reductis planta huc edita formam ad var. 
montana-m Stur [Syn. A. Transsylvanica Schur, En. p. 245 (1866)1 
vergentem sistit. j. Grintescu. 

167. Seseli gracile IU et K. 
Descr. et ic. pl. rar. Hung. II. p. 122. t. 117 (1805, recte 1802). 

Transsilvania, distr. Turda Arieş. In rupibus ad fluvium Arieş, penes 
vicum Buru. Solo melaphyritico et calcareo. Alt. cca 350 m. s. m. - 
26 Iul. 1920. 

leg. AI. Borza. 

168. Rhododendron Kotschyi Simk, 

Enum. FI. Transs. p. 389 (1886). 
Maramureş. In regione subalpina montis Vrf. Pietrosul, solo schistoso, 

alt 1960 m. s. m. — 14 Iun. 1921. j g gorza> 

169. Statice Gmelini U/i/td- 
Spec. I. p. 1524 (1797). 

Muntenia, distr. Brăila. In locis persaîsis (sărătură mare) vallis 
«Lunca Călmătuiului» ad vicum Dudescu, alt. 10 m. s. m. — 20 Sept. 1921. 

leg. et det. P. Encuiescu. 

Sp. pl. 
170. Cortusa Matthioli L. 

144 (1753). ed. I. p. 
f. pubens (Schott, Nym., Kotschy) Schur 

En. p. 556 (1866). 
Cortusa pubens Schott, Nym., Kotschy Analect. Bot. p. 17 (1854). 

Transsilvania, distr. Bistriţa Nâsăud. In saxosis umbrosis regionis 
subalpinae et alpinae montium Rodnensium prope oppidum Rodna, solo 
calcareo primitive. ,eg f F1. porcius. 

171 a. Primula leucophylla Pax 
in Ost. Bot. Zeitschr. XLVII (1897) p. 194. 
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var. îongipes Pax 

in Fîlanzenreich, IV. 237 (1905) p. 53. 
Bucovina, Câmpulung. In monte Rarău, pascuis subalpinis, alt. cca 

1650 m. s. m., solo calcareo. Locus classicus. — 6. Iun. 1921. 
leg. et det. M. Guşuleac et A. Muhldorî. 

171 b. Primula leucophylîa Pax 

var. Îongipes Pax 

Transsilvania, distr. Ciuc (Csik). In declivis saxosis et graminosis 
montis Hăgimaşul mare (NagYhagymâs) supra pagum Balânbânya, alt. 
cca 1650 m. s. m. — 10 Iul. 1921. 

leg. et det. E. I. Nyârâdy. 

172 c. Primula leucophylla Pax 

var. Îongipes Pax 
Transsilvania, distr. Ciuc (Csik). In declivis graminosis et saxosis 

montis Ocsemteteje supra pagum Csikbalânbânya, alt. cca 1600» 1700 
m. s. m. Solo calc. 2 Maj. 1921. leg. E. I. Nyârâdy. 

173, Soldanella montana Mikan 
in Pohl Tentam. FI. Boh. p. 19i (1809) mense Ian., îide telak. Prodr. 
FI. v. Bohm. p. 377. 

Transsilvania, distr. Ciuc (hung. Csik). In pinetis valîis Feherâg- 
patak montium Ghiurghiuensium (hung. Gorgeny). — 17 Maj. 1921. 

leg. et det. E. I. N y ârâci y. 

174 a. Soldanella hungarica Sirnk. 

Enum. îl. Transs. p. 461 (1886). 
Transsilvania, distr. Cojocna. în silva abietina mtis Dobrin. Alt. cca 

1090 m. s. m. — 29 Maj. 1921. 
leg. Al. Borza, f M. Peterîi, 

cum stud. rer. nat. 

174 b. Soldanella hungarica Simk. 

Transsilvania, dist. Ciuc (hung. Csik). In cacumine montis Ocsem 
teteje, inter îrutices Iuniperi nanae, supra pagum Balânbânya, solo 
calcareo. Alt. cca 1700 m. s. m. — 22 Maj. 1921. r , 

leg. E. I. Nyarady. 

175. Symphyttim ottomanum Fviv. 

Flora v. 2 (1836), p. 439. 
_ Banatus, distr. Caraş-Severin. In silvis ad pagum Svinita penes 
Danubium, solo calcareo et humoso. Alt. cca 70 m. s. m. 25 Maj. 1920. 

leg. Al. Borza. 

176. Symphytum officinaîe L 

SP* Pl. ed. I. p. 195 (1753). 
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Transsilvania, distr. Cojocna. In locis uliginosîs territorii Academiae 
agricolae ad. opp. Cluj. — Iun. 1920. 

leg. et det. J. Pro dan. 

177. Symphytum cordatum W. et K. 

Descr. et ic. pî. rar. Hung. I, p. 6, tab. 7 (1799) et in Willd. nov. act. 
natur. berol 2. p. 121 (1799). 

Transsilvania, distr. Cojocna. In silvis vallis «Negrutii» sub mte 
Dobrin, alt. cca 600 m. s. m. — 29 Maj. 1921. 

leg. Al. Borza et f Ai Peterfi 
cum stud. rer. nat. 

178. Anchusa Barreîieri (AU) Vitm- 
Summa pl. I. I, p. 385 (1789). 
Buglossum Barreîieri AU. FI Pedem. I. p. 235 (1785). 

Transsilvania. distr. Turda Arieş. In saxosis calcareis îissurae mfis 
«Cheia Turzii» dicti, alt. cca 455 m. s. m. — 22 Maj. 1921. 

leg. Al. Borza et f M. Peterfi 
cum stud. univ. rer. nat., 

rev. M. Guşuleac. 

179. x Anchusa Frocopiani1) n. hybr., Gnşul 

în Bulet. de inform, grăd. bot. Cluj, Voi. II. nr. 1 pag. 32 (1922). 
Anchusa procera Besser x Anchusa ochroleuca M- B- 
[Syn: Anch. ochroleuca > italica Panţu, Confrib. la Flora Bucureşti, 11/*, 
în Anal. Ac. Rom. XXXIV, p. 453 (19*14).] 

Stirps hybrida, pilis cauîis rigidis patentibus, sepalis acutis, corolla 
parva, pilis marginalibus squamarum obtusis nec non colore violaceo vel 
roseo mox Anchusae procerae, mox Anchusae ochroleucae se- 
tulis minimis (—V2 mm longis) strigillose adpressis, sepalis obtusis et mar¬ 
gine coriaceo praeditis, corolla permagna, roseo-ochroleuca, vel pallide 
ochroleuca, pilis faucis squamarum omnibus acutis accedens. Fructus ± 
steriles. 

Bucovina, distr. Suceava. Parhăuti, prope viam ferream, in declivibus 
graminosis, copiose inter parentes. — Aug. 1921. 

leg. Ai Guşuleac. 

. Adn. Hanc plantarum hybridam, quametiam în horto diu coîui, e 
pluribus locis Podoliae, Bessarabiae, Dobrogae, Munteniae (Valachiae), 
Moldaviae, Bucovinae, nec non Bulgariae vidi. In plurimis hortis botani- 
cis, inter parentes culta, cum his confusa est. 

180 a. Pedicularis palustris L. 

Sp. pl. ed. I. p. 607 (1753). 
Bucovina, distr. Suceava. In paludosis ad pagum Bosanci, «între 

bălti» dictis. — 30 Iul. 1921. 
leg. G. Bujorean- 

l) Nomen in honorem Aureliani Procopovici-Procopiani, horii botanici 
Bucureştiensis custodis, * 1862, f 10/V 1918, dedi. 
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180 b. Pedicularis palustrls L. 

Transsilv.ania, distr. Cojocna. în praiis paludosis ad pagum Banabic, 
alt. cca 500 m. s. m. — 25 Maj. 1921. 

leg. AL Borza et f M. Peterfi. 

181. Pedicularis campestrls Griseh* et Schenk. 

Iter Hufigaricum in Wiegmann Arch. f. Naiurgesch. p. 234 (1852). 
Transsilvania, distr. Cojocna. In praiis montanis «La Fanate» prope 

oppidum Cluj, solo alluvio. Alt 400 m. s. m. — 21 Maj. 1918. 

leg. t M. Peterfi. 

182. Pedicularis limnogena A. Kevnev 

in Ost bot Zeitschr. t XIII. p. 363 (1863). 
Transsilvania, distr. Cojocna. In turfosis suhalpinis mtis «Dobrin» 

(montium Bihoriensium), solo schistoso. Alt. cca 1100 m. s. m. — 29 
Maj. 1921. 

leg. AL Borza, f M. Peterfi 
cum. stud. ren nat 

183. Tozzla alpina L, 
Sp. pl. ed, I. p. 607 (1753). 

Transsilvania, distr. Cojocna. în glareosis et ad margines rivull 
montani «Valea Negrutii» montium «Dobrin», alt cca 710 m. s. m. — 
29 Maj. 1921. 

leg. AL Borza, f M. Peterfi et E. Pop 
cum stud. rer. nat 

184 Melampyrum saxosum Baurng. 
En. II. p. 199 (1816). 
[Syn.: M. silvaticum L. ssp. saxosum (Baumg.) Beauverd, var. B. 
Pictum Herbich, subv. I. eu-pictum Beauverd, Monogr. du genre AL, 
p. 582 (1916)]. 

Maramureş. In herbosis alpium Rcdnensîum, sub cacumine mtis 
vârful Pietros, solo schistoso. Alt. cca 1950 m. s. m. — Iun. 1921. 

leg. AL Borza. 

185. Phelipea ramosa C. A. Mei/. 

Enum. plani. Cauc. p. 104 (1831). 
Transsilvania, distr. Mureş Turda. Ad radices Zeae Maydis penes 

vicum Sabaduî-de-câmpie. Alt cca 350 m. s. m. — H Aug. 1921. 

leg. E. I. N yârâdy, 
rev. J. Grinţescu. 

186. Orobanctie cttmana Wallr. 

°rob. gen., p. 78 (1835). 
Basarabia, distr. Acherman. In vineis viei Pandachia, ad radices 

blelianthi annui, abunde. — 7 Aug. 1921. -Jl r¥ -I 
leg. P. Enculescu, 

det ]. Grinţescu rev. G. Beck. 
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187. Piantago argentea Chaix 

n Vili. Hist. des PI. de Dauph. I. p. 376 (1876). 
Transsiivania, distr. Cojocna. In sfepaceis collium argillosorum 

«Copârşae» dictis ad opp. Cluj. Alt. cca m. s. m. — 30 Apr. 1921 

leg, A3. Borza, Gh. Bujorean, M. Peferfi 
et J. Prodan. 

188. Pîantago tenuSflora W. et Kit 

Descr. et ic. pî. rar. Hung, I, p. 37, tab. 39 (1802). 
Muntenia, distr. Brăila. Locis subsalsis (sărătură slabă) in văile 

«Lunca Călmăfiului» ad vicum Fleaşca. Alt. cca 20 m. s. m. — 6 Iul. 1921. 

leg. et det. P. Enculescu. 

189. Asperula humlfusa Bess. 

Cat. hort. Cremen. suppl. 3. p. 4 (1811) fide Crec. Consp. FI. Rom. p. 268. 
Dobrogea, distr. Tulcea. In locis aridis inter Măcin et Cerna. — 

Sept. 1921. 
leg. et det. J. Prodan. 

190. Asperula taurina L 

Sp. pi. ed. I. p. 103 (1753). 
Banatus. distr. Caraş Severin. In silvis umbrosis ad Băile Herculane- 

Thermas Herculis, solo caic. Alt. cca 110 m. s. m. — 22 Maj. 1920. 

leg. Al. Borza. 

191. Scablosa lucida Vili 
Hist. pî. Dauph. II. p. 293 (1787). 

Transsiivania, jud.^ Turda Arieş. In herbidis subalpinis «Şezui Cra* 
iului» montis Beliorensis, ad pagum Posaga de sus, solo caîcareo. Alt. 
cca 1280 m. s. m. — 6 Maj. 1920. 

leg. Al. Borza. 

192. Campanula carpatica Jacq, 
Hort. bot. Vindob. I. p. 22. tab. 57 (1770). 

Transsiivania, distr. Bârsei. In saxosis calcareis mtis Piatra Craiului 
mica, alt. cca 800 m. s. m. — 11 Aug. 1921. 

leg. C. Gurtîer, f M. Peferfi 
et M. Prişcu. 

193. Aster Linosyrls (LJ Bernh. 
Syst. Verz. PfL Erfurt. p. 15 î (1800). 
Chrysocoma Linosyris L. Sp. pi. ed. I. p. 841 (1753). 

<• “anssuvaiua, Turda Arieş. în collibus argiilosis subsalsis ad balneas 
urbis Turda, alt. cca 300 m. s. m. — Sept. 1921. 

leg. Al. Borza. 
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194. Leontopodium alpinum Cass. 

Dict. sc. nat. 25 p. 474 (1821). 
f. Iaxiflorum (Roch) Borza 

in «Transsiivania» t. XLII. p. 70-71 (1911); 
Leontopodium alpinum var%iaxiflorum Roch in ched. herb. ei in 
Bovbâs, Magy. Kârp. Egylet XI Evkonyve p. XXXI-HI (1884). 

et f. intregaldense Borza 

in «Transilvania» t. XLII p. 70 (1911). 
Transsiivania, distr. Alba inferioară. In saxosis calc. graminosjs 

«Colţii capri» dictis ad pagum Intregalde. Alt. cca 590 m. s. m. Static 
minime elevata huius pîantae in Europa. — Iul. 1921. 

leg. E. Pop. 

Adnotatio. Ad formam iaxiflorum pertinent exemplaria, majora, 
inflorescentia valde laxa praediia, foliis basalibus et caulinis maioribus 
latioribus, et floribus 0 ad 50% fertilîbus, quae ad pedes rupium in iocis 
graminosis crescunt. ^ 

Ad formam oecologicum intregaldelse-m adnumerantur exem¬ 
plaria foliis densîs, ad 4-5 mm afjgustis et in fade glabrescentibus, in¬ 
florescentia minus laxa, bracteis solummodo 2 mm îatis et periongis 
praediia, quorum foliola involucralia apice bruniora et ovalia, praeter 
inflorescentiam particularem, a var. Krasensis Derganc [in Kneukers 
Allg. Bot. Zeitung t. X, p. 11 (1909)] distinctam formam oecologicam 
sistunt, fissurarum rupium umbrosorum propriam. 

Al. Borza, 

195. Gnaptialium uliginosum L. 

Sp. pî. ed. I. p. 856 (1753). 
Distr. Sătmar. In îossis viae ferreae ad opp. Saiu-mare, alt. cca 

150 m. s. m. — 10 Iun. 1921. 
leg. Al. Borza. 

196. Gallnsoga pandflora Cav. 

Icon. et descr. plani., quae sponte in Hisp. crescunt, aut in hort. hospi- 
tantur, t. III, p. 41, tab. 281 (1794). 

Transsiivania, distr. Cojocna. In hortis subspontanea (ut ubique in 
Transsiivania, lingua vernacula «busuioceasă» vocata). Alt. 350 m. s. m. 
— Iul. 1921. 

leg. AI. Borza. 

197. Criipina vnlgarls Cass. 

Dict. Sc. Nat. 44. p. 39. . .... 
Banatus, distr. Caraş-Severin. In dumetosis et herbosis abncis mtis 

Allion ad Orşova. Alt. 65 m. s. m. — 27 Maj. 1920. 

leg. Al. Borza. 
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198. Anthemis macranfha Heuff. 

in Flora v. 1 (1833) p. 362. 
Transsilvania, distr. Turda Arieş. în dumetosis ad pagum Poşagade 

sus, solo schistoso, Alt. cca 480 m. s. m. — 26 Iul. 1920, 

ieg. Al. Borza, 

199. Aposerls foefida (L) Lessing 

Syn. gener. Composit. p. 128 (1832). 
Sp. pl. I. p. î. p. 808 (1753). 

Transsilvania, distr. Cojocna. In silvis «Făget» dicfis ad opp. Cluj, 
alt. cca 420 m. s. m. — Iun. 1921. 

leg. AL Borza. 

200. Centanrea trinervia Stephan 

ap. Wild. Sp. pî. ed. IV. 3. p. 2301 (1800). 
Transsilvania, distr. Cojocna. In collibus argillosis ad opp. Cluj, alt, 

440 m. s. m. — Iun. 1919 et 1921. 
leg. Al. Borza et f M. Peferfi. 



BULETINUL DE INFORMAŢII 
AL GRĂDINII BOTANICE ŞI AL MUZEULUI BOTANIC DELA 

UNIVERSITATEA DIN CLUj 

BULLETIND’INFORMATIONS 
DU JARDIN ET DU MUSEE BOTAN1QUES DE L’UNlVERSITE DE CLUJ, 

ROUMANIE. 

Voi. 11. 1922. Mo. 2. 

SUMAR. — S O MM AIRE. 

Pag. 
I. Prodan: 

Oecologia plantelor halofile din România, comparate cu cele 
din Ungaria şi şesul Tisei din regatul SHS. — (Die Qeko- 
logie der Halophyten Romăniens, in Vergleich mit denjenigen 
Ungarns und der Theiss-Ebene des Konigreichs SHS) . . • 37—52 

Al. Borza: 
Raport asupra situaţiei Muzeului botanic dela Universitatea din 

Cluj pe anul 1921 . . . ... . . . • • • • • • * 53 61 
— Compte rendu de l’activite du Musee Botanique de l’Universite 

de Cluj en 1921     61—62 

Bibliographia botanica Romaniae ..62—64 
Colecţiuni exsicate din România. — Collections exsicates de 
Roumanie.. . .. 65 

Societăţi ştiinţifice. — Societes scientifiques ..• 
Informaţiuni ..66—68 

Personalia.  68 

CLUJ, TIPOGRAFIA «ARDEALUL» 1922. 



BULETINUL DE INFORMAŢII AL GRĂDINII 

BOTANICE ŞI AL MUZEULUI BOTANIC 

DELA UNIVERSITATEA DIN CLUJBB 

apare, sub îngrijirea profesorului 

Dr. ALEXANDRU BORZA, , 
în 3—4 fascicul) ia arr. * * * 

ABONAMENTUL anual 30 Lei 

REDACŢIA şi ADMINISTRAŢIA: 

Grădina Botanică, Clnj, Strada Regală No. 28. 

LE „BULLETIN D’INFOR M ATIONS DO 
JARDIN ET DU MUSEE BOTANIQUES DE 
L’UNIVERSITE DE CLUJ SSSS 

parait, soiis la direction du prof. 

Dr. ALEXANDRE BORZA, 
en 3—4 fascicules par anee. 

PRiX DE L’ABONNAMENT 30 Lei 

RED AC TIO N ET RDM1N1S- 

+ *' + + + + TRATÎON: 

JIU 11 BGTfiHlIjUE, [Iul (lunuie) Strada Rriali 80. II 



BULETINUL DE INFORMAŢII 
AL GRĂDINII BOTANICE Şl AL MUZEULUI BOTANIC DELA 

UNIVERSITATEA DIN CLUJ. 

BULLETIN D’INFORMATIONS 
DU JARDIN ET DU MUSEE BOTAN1QUES DE L’UNIVERSITlî DE CLU], 

ROUMANIE. 

Voi. II. 1922. No. 2. 

Oecologia plantelor halofile din România, com¬ 
parate cu cele din Ungaria şi şesul Tisei din 

regatul SHS. 

(Die Oekologie der Halophyten Romăniens, in Vergleich mit den- 
jenigen Ungarns und der Theiss-Ebene des Konigreichs SHS). 

De 

IULIU PRODÂN, 
Cluj. 

II. 

Familia? Potamogetonacee* 

Zostera marina L Intre fanerogamele, cari s’au adaptat vieţii maritime 
amintim pe următoarele: Zostera nana, Rappia rosteUata şi Zannichellia 
pedicellata. 

Dintre acestea trei, Zostera nana îşi cufundă rădăcinile în fundul nisi¬ 
pos al mării şi al lacurilor din vecinătate. E cunoscută la Constanţa în 
portul Geovez şi în lacul Sinoie. 

Rappia rostellata Koch. Trăieşte cu totul cufundată în apele limpezi 
sarate şi stagnante, prin bălţile de pe malul mărei, şi prin lacuri: Lacul 
oinoie la Sulina, la gurile Dunărei. Brăila în lacul Sărat. 

Potamogeton pectinatus L. var, interraptns K i t. Suportă foarte bine 
apa de mare, de aceea totdeauna ’l găsim mai aproape de mare; din sinu- 
j"e mai puţin sărate (Razem), străbate tot mai afund în mare. Uneori face 
trecere la Potamogeton marinust când are frunze mai mici. Dintre Potamo- 
getoni în apele sărate din canalele de irigaţie dela Bekescsaba aflăm: 
' • crispus, P, fluitans în societate cu Myriophyllum verticillatum. 

Zannichellia pedicellata Wahlb. O aflăm în ape stagnante limpezi, 
m curgătoare şi sărate. La începute de culoare verde, mai târziu pe tini** 

Pl|J maturităţii devine ceva mai întunecată. In herbar devine aproape jiea- 
§ra. Dacă examinăm cu atenţiune ramurile acestea negre, la vârful fie'căruia 
|asim un fruct pedicelat de forma literei X. Provine pe marginea sinului. 
Kazetn în mai multe locuri (jenissela îângă pod), lacul Tuzla etc. 



Observ, că ultimele două plante provin şi# în Ungaria in apele stag¬ 
nante şi puţin sărate, Zannichellia o aflăm chiar şi în lacurile sărate din¬ 
tre Dunăre şi Tisa, aşa în lacul din pădurea Kamaraşiului. 

Familia Juncaginacee. 

Trlglochiti palustre L. Acolo unde predomina Plantago maritima şi 
Aster pannonicus de regulă întâlnim şi unul sau altul dintre Triglochini. 
In săraturile şesului unguresc mai comun e 7riglochin palustre uşor,de 
recunoscut prin fructele sale lineare, angulare, formate din 3 cârpele. 
Triglochin maridmum e mai rar între stepele sărate dintre Dunăre şi Tisa, 
dar mai frecvent în părţile ardelene;* în vechea Românie s’a găsit numai 
în timpul din urmă. Condiţiile telurice ale primei plante sau aflat a 
fi aceleaşi atât în Ungaria cât şi în România; e răspândită în păşunile 
umede, cu deosebire nisipoase şi puţin sărate, cu cât solul e mai avut în 
nisip cu atâta devine mai puternică. Faptul e explicabil prin acea, că are 
rădăcini relativ slabe, cari în sol mai uşor pătrund mai adânc pentru a-şi 
asigura condiţiile de vegetaţie. 

Din acelaş motiv e mai puţin răspândită în părţile ardelene, unde 
solurile sunt mai lutoase şi deci mai compacte şi grele. 

Asocierea. In Ungaria în stepele sărate dintre Dunăre şi Tisa o aflăm 
în societatea următoarelor plante: Aster pannonicus, Plantago maritima, 
June as compressus, Podospermum Jacquinianam, Lepidium crassifolium şi 
Spergularia rabra. In unele locuri creşte împreună cu ruda ei T. maritimum 
L. In vechiul regat o aflăm mai des pe litoralul maritim, cât şi în jurul 
lacurilor sărate şi în cursul râurilor. 

Triglochin maritimum L. După cum amintisem mai sus planta aceasta 
e răspândită cu deosebire în părţile mlăştinoase şi sărate din Ardeal, unde 
creşte în societatea următoarelor pîaAster pannonicus, Plantago Cor¬ 
nuţi (Mogosmort). 

Familia Graminee. 

Andropogon Ischaemum L. Plantă mai mult, sau mai puţin caracteris¬ 
tică atât colinelor argiloase, cât şi celor acoperite cu loess, De pe colinele 
acestea s’a coborât la şes unde a ocupat teritorii * destul de însemnate. 

Aici a sporit numărul acelor graminee, cari se desvo tă târziu şi au 
mai mult o vegetaţie de toamnă. E bătătoare la ochi prin culoarea ro- 
şietică. Inflorescenţa ei digitiformă, pe care o găsim la puţine graminee 
se poate considera ca. un caracter vechi al gramineelor de stepe (vezi 
gramineele Americei: Gramineae exiccatae von A. Kneucker, XIII. Liere- 
rung 1908.) 

Genul Crypsis, 
între plantele,- Cari se desvoltă târziu şi fac parte din vegetaţia halo- 

filă de toamnă, amintim în primul rând speciile genului Crypsis Comune 
României şi Ungariei sunt: C. aculeata (L.) Ait., C. schoenoides (L.) ham. 
{Heleockloa schoenoides (L.) Hort.) şi C. alopecuroides (Pillet Mitţorp; 
S ch rad. 'Heleochloa explicata (Lk.) Hack.) In Ungaria mai găsim şi ujj. 
ibrid între C. schoenoides şi C. alopecuroides. Acest ibrid a fost aflat o 
Bernâtsky1), care a făcut următoarea comparaţie: :.^ ■ 

x) Dr. /. Bernălşky: Ober die Halophytenvegefation des Sodabodens im Ungari 
schen Tieflande p. 176. An. Mus. Nat. Hung. 1905. 



C. alopecuroides. 

Tulpina puţin ramifi¬ 
cată, axele principale se 
ramifică foarte rar. 

Lamina frunzei mai 
scurtă, decât vagina pu¬ 
ţin umflată sau chiar 
neumflată. 

In locul ligulei aflăm 
peri lungi. 

Spicul lung peduncu- 
lat, nu e atins de vârful 
ultimei frunze. 

Spicul svelt cilindric. 

Glume egale şi mai 
scurte decât glumelele. 

Glume cu carină lung 
ciliată, glumele cu carină 
mai scurt ciliată. 

Cea mai răspândită specie e C, aculeata. Pe când însă în Ungaria 
ocupă teritorii estinse împreună cu însoţitorii ei şi exchide orice altă vege¬ 
taţie din apropiere, în România cu deosebire în părţile ardelene e mai 
puţin agresivă faţă de celelalte, e mai resfirată, cu toate, că condiţiile de 
trai afară de părţile nordice par ai fi mai favorabile, decât în Ungaria. 
Acest paradox s’ar putea pune pe socoteala condiţiilor climaterice, cari 
sunt mai vitrege în Moldova şi Ardeal (climă mai rece şi mai umedă), şi 
coincid tocmai cu perioada de desvoltare a plantelor. C. alopecuroides 
(hdeochloa^ explicata (Lk.) Hack.) se află în locurile mai puţin sărate. 
Am găsit însă şi unele locuri, cu deosebire între Dunăre şi Tisa, unde 
C. alopecuroides a ocupat părţile cele mai joase. 

Condifrunile telurice. Preferă solurile argiloase sau argilo-nisipoase 
(Lomana în jurul Bucureştilor, în stepele Ialomiţei) reuşesc bine şi în so¬ 
iuri arenoase (Dobrogea regiunea Dunării şi pe ţărmurii lacurilor sărate). 
Lmcat solul e mai proaspăt, mai de curând săpat, sau chiar spălat de 
jtpa (şanţurile drumului de fier) şi mai liber, cu atât se răspândesc mai 
fine. Statura încă depinde de mediul, în care trăesc. Aşa exemplarele, 
cari cresc printre ierburi mai dese au o statură dreaptă sau ascendentă, 
ramuri lungi, culoare mai verde, frunze mai late. Cele, cari cresc în locuri 
mere şi espuse soarelui au ramuri prostate mai lungi şi mai scur;e. 

In urmă găsim exemplare foarte ramificate, însă scurte, datorite 
paşunaţului. 

Asocierea. Intre Dunăre şi Tisa pe marginea apelor stătătoare (Zoni- 
Dor’ Sombor 15 Sept. 1910) am aflat următoarea grupare. 1. In centru 
grupe de Carex riparia, 2. grupa din afară constă din Crypsis aculeata, 3. 
Aste/- pannonipus amestecat cu C. aculeata, 4. Camphorosma ovata, 5. mai 
!n afară Taraxacum bessarabicum. 

C. sehoenoides. 

Tulpina îndesuit ra¬ 
mificată, ramurile termi¬ 
nate în spic. . 

Lamina frunzei e mai 
lungă, decât vagina um¬ 
flată. 

Ligula aproape lip¬ 
seşte. . 

Spicul în partea infe¬ 
rioară e înconjurat de 
una sau două vagine. 

Spicul oval. 
Glume inegale şi cu 

mult mai scurte decât 
glumelele şi anume cea 
inferioară cu */3 mai 
scurtă. 

Glumele sau chiar şi 
glumelele, cu carina aco¬ 
perită cu cili scurţi den¬ 
ii formi. 

C, sehoenoides X alo pe cu 
roides. 

Tulpina îndesuit rami¬ 
ficată, majoritatea ramu¬ 
rilor terminate în spic. 

Lamina frunzei circatot 
1 aşa de lungă ca şi vagina 
slab umflată. 

Ligula e înlocuită cu 
peri lungi. 

Spicul în partea infe¬ 
rioară e înconjurat de 
o singură vagină. 

Spicul lung oval poate 
fi chiar cilindric. 

Gluma înferioară cel 
mult cu y4 parte mai 
scurtă decât glumela. 

Glume cu carina lung 
ciliată, glumele cu ca¬ 
rină scurt ciliată. 
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In România se află în asociaţie cu Pnlicaria vulgaris, Polygom 
vulgare sau chiar cu P/antago tenul flora. La iaşi (9 Aug) Crypsis aculeata 
provine amestecată cu Spergularia media, 

Cynodon Uactylon Pers. O considerăm ca o plantă caracteristică 
ţinuturilor nisipoase, cu un rol destul de-însemnat în fixarea nisipurilor. 
O găsim adeseori şi pe marginea lacurilor sărate şi mai ridicate, ocupând 
teritorii însemnate. E asociată cu următoarele: (Intre Dunăre şi Tisa) 
Achillea colina, Centaur ea p armonica, Plantago lanceolata, Podospermutn \ i 
mai adeseori Scilla autumnalis. înfloreşte deja prin Iunie până în Octombre, 
se poate chiar recunoaşte şi în luna Novembre, după spicele sale digitale. 
Atât în România cât şi în Ungaria iubeşte locurile mai calde şi mult puţin 
ridicate, de acea e mult răspândită şi pe marginea drumurilor (Comana). 

Alopecurus pralensis L. E o graminee timpurie, care creşte pe câm¬ 
puri, prin fânaţe şi pe marginea drumurilor. Uneori îrnpopulează fâneţeîe 
(prafurile) mult-puţin sărate şi umede, în deosebi marginile lor (Comana). 
In Ungaria între Dunăre şi Tisa creşte în asociaţie cu Trifolium angulatm 
(Bezdîpu. 

Alopecurus aequalis Sobol (A. fulvus). Creşte pe marginea mlaşti¬ 
nilor sărate (Comana\ In Ungaria e înlocuit cu o specie înrudită s. a. 
Alopecurus geniculatus 

Mlaştinile acestea sunt formate din stufuri, alcătuite şi ele din unele 
monocotiledonate cu deosebire din Carex Hudsonii A. Benn. (C. stricta 
Good.) Plantele aces'ea se asociază în grupuri mai mari, sau mai mici, 
printre cari rămâne apă. Asemenea formaţiuni se numesc în Ungaria 
„zsombek“ şi le-am găsit şi în Vechiul Regat, între Iaşi şi Dorohoi, între 
podul Iloaiei şi Herestrău, în urmă în Deltă. Zsombek-urile se iau de 
obiceiu în cultură. Valorizarea lor necesită următoarele'operaţiuni: In 
timpul verii se cosesc stufurile, rămăşiţele se ard peste iarnă şi apoi se 
răscolesc. In toamna anului următor se face o arătură mai adâncă, după 
care de obicei mocirlele acestea sunt năpădite de Glyceria fluitans, aso¬ 
ciată îci-colo cu Alopecurus geniculatus. După mai multe arături, acesta 
câştigă, terenul şi înlocueşte cu desăvârşire pe Glyceria fluitans. In urma 
apare A pralensis, care e planta caracteristică tuturor fâneţelor umede ale 
Europei mijlocii. Fâneţeîe acestea se transformă apoi în agrii, prin lucrări 
îngrijite şi bine conduse. Intre Dunăre şi Tisa în comuna Bezdan A geniculatus 
se află asociat cu Plantago tenuiflora şi cu Ranunculus lateriflorus (20 Mm). 

Agrostis alba. L. Se află atâ4 în România cât şi în Ungaria prin ta- 
neţele umede; în genere prin locurile umede şi sărate. Grece seu corn 
sideră ca o formă deosebită pe acea, care creşte prin locurile sărate şi u 
dă numirea de A. alba L» /. pontica Grec eseu. Ea diferă de specia 
tipică prin statura ei mai înaltă de 70—90 cm., cu puţini stoloni. Frunzele 
foarte înguste, rigide, toate glaucescente şi aspre. Panicula e contractata, 
condensată, mult-puţin cuprină. întreaga plantă are culoare verde. Forma 
aceasta o întâlnim în Dobrogea, prin locurile joase umede-arenoase-sărate, 
şi cu păpurişuri, la Constanţa, în faţa Tăbăcăriei la Mamaia. Aprostis alba 
în Ungaria ocupă terenuri estinse, spre nord şi spre sud dela colinele de 
loess Telecska, Câtră jumătatea lunei Iunie când înfloreşte, dă câmpului 
o culoare particulară roşie-brunetă. Tot aici provine uneori însoţită de 
plantele Nasturtium Kerneri, Ranunculus fepenst Scutellaria hastifolia 
(Dernye-Deronya). 

Beckmannia eruciformis (L.) Ho st. Uşor se poate cunoaşte, după 
spicele sale foarte asemănătoare unor omizi, cari pauzeâza. Creşte atât pe 
marginea bălţilor puţin sărate, sau chiar nesărate, cât şi prin locurile 
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sărate, joase, scurse, Însă. acoperite primăvara cu apă. Talia ei variază cu 
mediul/ in sărături mai puţin concentrate, este mai mare, vegetaţia mai 
puternică; din contra în locurile joase, unde concentraţia so uţiuiiiîor e mai 
mare, planta rămâne pipernicită, prostată, mult geniculată. 

Asocierea. La Ungheni pe marginea bălţilor o găsim asociată cu 
Glyceria spertabilis, Typha laţi folia, Oenanthae aquatica. In apropierea 
staţiei Cucuteni o găsim în societate cu Atropis distans şi Asier pcnnonicus. 
La Grădiştea spre Comana în ochiuri scurse, provine împreună cu 
Heleochloa explicata (LK) Hack, La Bekescsaba (judeţul Bekes) n Ungaria 
centrală în şanţurile fâneţelor irigate o întiinim în societatea următoarelor 
plante: Bolboschoenus maritimus, Trifolium hybridunu Exemplarele mari 
au o inflorescenţă frumoasă, şi sunt întrebuinţate ca plante de ornament 

Eragrostis pilosa (L) P. Be'auV. E planta/câmpiilor nisipoase, a lo¬ 
curilor ruderale, a drumurilor, mai'adeseori o găsim însă pe lângă căile 
ferate de unde ajunge uşor chiar şi în locurile sărate (Piscu). Aici însă 
nu se sporeşte aşa de bine, ca în locurile obişnuite. 

Catabrosa aquatica. (L) B’eauv. E mai comună în locurile mlăştinoase. 
Creşte şi în locuri puţin sărate, aşa în jurul Bucureştilor la Comana. In 
Iugoslavia aproape de Titel se găseşte în tovărăşie cu Atropis distans (L.) 
Gr ise b. 

Aeluropus UtoraUs (Gou) Pari. (Dactylis litoralis Willd.) îl întâlnim 
prin nisipurile mai umede; stolonii se aseamănă foarte mult cu tulpinele 
prostate ale plantei Cynodon Dactylon. De aceea s~a confundat de multe ori cu 
aceasta, care e mai cunoscută. In genere stolonii prostaţi sunt caracteris¬ 
tici nisipurilor. Cu toate acestea planta aceasta e relativ rară, chiar şi în 
asemenea soluri. Conchidem deci, că ea are nevoe pe lângă un mediu 
nisipos şi de o anumită cantitate de sare şi umezeală. Nu o vom găsi 
deci, decât în regiunile, cari satisfac acestor condiţiuni. La Constanţa spre 
Mamaia e însoţită de Juncus maritimus. Pe insulele Smejca şi Curbea 
(lângă lurilovca) creşte printre Salicornia herbacea, Spergularia rubra, Sta¬ 
tice Gmelinî, S. Caspin etc. La Casapchioi printre Frankenia hirsuta şi 
Arthrocnemum glaucum. 

Poa bulbosa L. Aparţine gramineelor timpurii şi de durată scurtă. Înflo¬ 
reşte deodată cu Poa annua, dar perioada de înflorire se mărgineşte la primă¬ 
vară numai. Se găseşte şi în ochiuri sărate a sociată cu Camphorosma ovala 
(comana) şi cu Artemisia monogyna (fosta Ungaria [Serbia] Dernye=Deronya.) 

Poa annua L. E o plantă de primăvară/# care înfloreşte deodată cu 
MelLaria media. Ca plantă ruderală e răspândită pe lângă drumuri şi prin 
lQcuri umede argiloase. O găsim adeseori şi prin păşuni şi fânaţe sărate, 
unde creşte în societatea plantelor, cari înfloresc de timpuriu,/cum sunt; 
oerastium anomalum, Veronica acinos, Myosurus minimus. Aici în urma 
căldurii mari de peste vară piere, dar ploile de toamnă o readuc la viaţă, 
Ş* mcepe a înflori din nou, adese găsim exemplare ieşite din seminţele 
aceluiaşi an. E recomandată ca tapet pentru curte (care poate fi 
CU de umbroasă), deoarece are însuşirea de a creşte deasă, nu e înaltă, 
Ş1 formează o pajişte moale. 

Sclerochloa dura (L.) Beauv (Poa dura L.) Creşte prin păşuni, drumuri 
câmp, prin ogaşe, şi chiar prin locurile bogate în humus, şi pufin sărate, 

^aca nu sunt prea înerbate şi copleşite de alte plante mai vivace. O întâlnim 
asociata cu Coronopus didymus, în deosebi prin părţile ardelene: pe Câmpie; 
pe Jangă drumurile de câmp cu Artemisia monogyna (la Dernye = Deronya între 
sunare şi Tisa), în România la Comana provine pe marginea drumurilor. 
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Atropis distans (L.) Griseb o distingem uşor de Ă. limosa pe tim¬ 
pul înfloririi, prin aceea că, are culoare verde şi frunze late; mai târziu 
însă când şi frunzele acesteia devin convolute, se deosebeşte mai cu greu, 
Provine prin locuri umede-sărate supuse revărsărilor (iaşi Ia Slatina). 

Atropis limosa Schur. A salinaria (Sim k) Degen (=4. trmilva- 

nica Schur). 
La început atât autorii maghiari cât şi cei români au fost de părere, 

că Atropis-ul cu frunze convolute nu poate fi decât A.convoluta Griseb. 
(A, convoluta Boiss.) Dintre autorii maghiari Menyhârdt9 ocupându-se 
cu Atropis distans (L) Gri s eb, afirmă că acesta are două forme; tina cu 
frunze late, care provine în locuri umede, iar alta cu frunze înguste şi 
convolute, „altera foliis convolutis rigidioribus“. Această din urmă forma 
o consideră dânsul ca mai apropiată de Atropis convoluta sau Glyceria 
convoluta Griseb. Cercetările mai noui au dovedit însă, că în Ungaria 
nu se găseşte Atropis convoluta sau Glyceria convoluta Griseb., şi că 
presupusul Atropis, cu frunze convulute nu e altceva decât Atropis 
limosa Schur. In România cu deosebire Grecescu s’a ocupat cu valoarea 
specifică a speciilor din genul Atropis. Dânsul* 2) consideră speciile din 
genul Atropis ca făcând parte din Glyceria, iar pe acelea cari autorii an¬ 
teriori le-au descris ca Gl. distans convoluta, le numeşte GL salinaria 
Grecescu — [Festuca salinaria Simk En. Trans. p. 586, A. transsylvanica 
Schur Enum. FI. Trans. p. 780 sub Glyceria pro syn, A. intermediae, 
(Poa maritima Baumg. Enum. Stirp. Trans. II. (1816) pag. 232, non Huds. 
Festuca thalassica Sadl. Funem. (1845j p. 155. non. Kunth-Atropis inter¬ 
media Schur Enum. FI. Trans. (1866), p. 779, mm alior. Glyceria distans 

'salina, Fuss FI. Trans. excurs. (1866) pag. 737. Glyceria festucae formis, 
Fuss. FI. Trans. escurs. p, 737 non Hennh.] 

Toate speciile sus enumerate luate de sinonime la G. salinaria Grec, 
vor purta numirea de Atropis salinaria (Simk) Degen. 

După Grecescu A. salinaria (Simk) Degen e mai comun atât pe 
marginea lacurilor sărate, cât şi pe marginea mărei (Brăila: Lacul Sărat, 
Măcin Slatina spre Greci, Constanţa pe la Tăbăcaria-veche la Mamaia etc.) 
Constat cu bucurie, că cercetările lui Grecescu corespund întru toate ade¬ 
vărului; deoarece în locurile amintite creşte înfr’adevăr A. salinaria (SifflKj 
D ege n. Exemplare frumoase am găsit la Portiţă şi în alte insule maritime 
mult-puţin sărate. A limosa Schur e mai puţin răspândit în România, 
decât în Ungaria, unde între Dunăre şi Tisa (comit. Bâcs-Bodrog) împru¬ 
mută fânaţelor sărate o culoare roşie-brunetă. Asemenea celor mai multe 
halofile nu înfloreşte timp îndelungat, de aceea adeseori ia finea lunei 
Iunie nici n’o mai găsim, sau o întâlnim în exemplare puţine, dar uşor de ri 
recunoscut după tulpina ei prostată şi puţin glaucă. Tot aici adeseori 
o întâlnim prin locuri argiloase • în tovărăşie cu Agrostis alba. Aceasta 
ocupă însă totdeauna locurile cele mai joase, iar aceea cele mai puţin 
ridicate. In unele locuri, ca la Palics, Sosto (corn. Bâcs-Bodrog) provine 
asociată cu Aster pannonicus, Cyperas pannoniciis. In Ungaria prin locuri 
sărate provin încă următoarele specii: A. Peisonis şi A. pannonica Hackel 
Aceasta din urmă halofilă interesantă probabil există şi în vechea Românie, 
de aceea merită o descriere a parte. 

Atropis pannonica Hackel, Separatabdruck aus Jahrg. 1902 No. 2—3* 
der „Magy. bot. Lapok“. 

9 L. Menyhârdt: Kalocsa videkenek novenytenyeszete (p. 194) Budapeşt 1877. 
2) D. Grecescu: Consp. fl. Rom. p. 623. Supl. p. 184. 
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„Perenaîă, cespitoasă. Tulpina ascendentă, 20—30 cm, înaltă, robustă, 
foarte glabră cu 5 noduri. Vaginele frunzelor laxiuscule, internezi; foarte 
glabrii. Ligule trunchiate, 2 mm. lungi, întregi glabre. Lamina frunzelor 
egal de lată, lineară, la vârf obtiusculă 5—10 cm. lungă, 3—5 mm. lată, 
plană sau uşor înclinată, gîaucă însă nu pruinoasă, pe pagina inferioară 
foarte glabră, pe margini scaberulă, străbătută de nervi subţiri, proemi¬ 
nenţi. Panicula la bază adeseori vaginată sau puţin esertă, ovată, 10 
cm. lungă şi 5—6 cm. lată, cam îndesuită, subegâlă, ramurile câte 4—5 
într’un verticil, scabre. Ramurile primare dela bază, au un spaţiu gol (nu 
sunt divise) de A/z cm.—1 cm. Ramurile secundare şi terţiare sunt atât de 
apropiate, încât ramul primar apare subspicat Spice scurt pedicelate, 
oblongi, cele 3—4 flori de 5’5—6 mm, lungi, palid gălbenii-verzii. Glume 
sterile, inegale, 1*5—2 mm. lungi, ovate, obtuze, glabre, cea inferioară unu 
cea superioară 3 nervată; glume fertile, aproape obovate, la vârf rotunzite, 
3 mm. lungi, în 1/5 parte superioară membranacee, 5 nervate, partea mai 
căloasă (mai tare, solidă) foarte subtil puberulă. Glumeîa egală cu gluma 
fertilă, oblongă, obtusă, pe carină puţin aculeată. Anthere 1 mm. lungi*, 
înfloreşte la începutul lui Iunie. Se află în Ungaria centrală, în păşunile 
umede sărate, de pe câmpia Râkos, din apropierea Budapestei. 

Atropis pannonica Hack el, după exterior seamănă mult cu A. disians 
(L.) Griseb, de care diferă prin frunze, cari sunt mai. late şi mai scurte. 
Panicula mai deasă, mai scurtă, verticilii mai apropiaţi. Ramii primari mai 
scurţi, nuzi dela bază până la distanţa de 1 cm., neramificaţi (la A. diş- 
tans sunt nuzi până la 2 -4 cm.) Ramii de rangul al II-lea şi al IlI-lea 
sunt atât de îndesuiţi, încât ramii primari ,apar subspicaţi. Spice mai mari 
5-6 mm. lungi (pe când la A. distans spicele cele cu 3 flori sunt 3'5 
mm., iar cele cu 4 flori 4 mm. lungi). 

Festuca Myuros L. 
Creşte pe lângă drumuri, în locuri nisipoase, pe rupturi de coaste, 

in locuri expuse soarelui. In centrul Ungariei am găsit-o şi în locuri semi- 
sărate în societatea plantelor: Lotus graciiis şi Trifolium prccumbens 
(Dernye = Deronya, corn. Bâcs-Bodrog). 

Festuca pseudovina Hack. 
O deosebire esenţială între locurile sărate din România şi Ungaria, 

dupăcum am amintit e, că tapetul acestora e mai des, decât a celor din 
România. Baza. acestui tapet o formează gramineele, între cari locul de 
frunte îl ocupă Festuca pseudovina Hack. şi o variaţiune a acesteia var. 
rutila Hack., care diferă „de specia tipică prin statura mai mică, flori mai 
reduse şi prin spiculeţele roşietice. Festuca pseudovina creşte în locuri 
c j e. e.xPuse soarelui şi mai rar crescute, atât pe sol argiîos, cât şi pe 
sol nisipos. Evită locurile umede, în cari creşte Kochia hirsuta, Salsola 
soda: 

. v Apare deodată cu plantele haîofile caracteristice, cu deosebire aso¬ 
ciată cu Ranunculus pedatus, Ornithogalum tenuifolium în locuri ceva mai 
uscate, iar în locuri mai umede Podospermum Jacquinianum, Cerastium ano* 
Malum In România o aflăm în toate sărăturile, ceva mai ridicate (Co- 
mana etc.) 

Brornus hordaceus L. 
r ^frecvent pe câmpuri, drumuri, grădini, păşuni, prin locuri cultivate. 
S"5eŞte însă şi prin păşuni sărate, cu deosebire pe marginea acelora, unde 
oa exemplare frumoase, pe deplin desvoltate. Cu cât ne apropiem însă 
mai mult de centrul soluţiilor sărăturilor, planta devine tot mai piperni¬ 
ci3’ mai săracă în spice (Comana). Forma aceasta pitică, cu spice puţine 
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şi mici, poartă numirea de Br. nanus Weig. ]Un alt efect al concentra- 
ţiuniîor mai mari e, că ele grăbesc coacerea acestor exemplare pitice, le 
fac precoce; încât de multe ori se uscă deja prin Iunie, epocă la care 
celelalte exemplare sunt în plină desvoltare. Exemplare pitice, cu spice 
puţine (Br. nanus Weig) găsim şi în locuri arenoase. 

* Brornus teciorum L. E. mai frecvent decât precedentul, 11 întâlnim 
adesea şi pe lângă căile ferate, de unde descinde păşunile şi fânaţele 
mult-puţin sărate, sufocând de regulă orice altă grâminee. (In fosta-. Un¬ 
garie, corn. Bâcs-Bodrog comuna Dernye = Deronya), 

Din cazul acesta putem conchide, că căile de comunicaţie, cu deo¬ 
sebire căile ferate contribue foarte mult la schimbarea florei originale a 
unui ţinut. Tot prin intermediul căilor ferate se răspândesc o mulţime de 
plante ruderale, cari cauzează daune însemnate, atât direct, cât şi indirect, 
prin faptul, că găzduesc anumiţi fungi paraziţi, cad atacă plantele culti¬ 
vate, d. e. pe Anchusa officinalis L. trăeşte Puccinia dispersa Erikson, 
care atacă culturile de secară, etc. 

Agropyrum junceum P. Beauv şi A. elongatum P. Beauv. 
Sunt cunoscuţi în regiunea maritimă, unde cresc şi prin locuri să¬ 

rate. înfloresc prin lunile Iulie şi August. 
A repens L. /. dumetorum Schreb. 
Provine prin locuri arenoase, însă puţin sărate. 
Lej tunis pannonicus (H o s t) K u n t h. 
E o grâminee, care se observă cu greutate, prin faptul că are nişte 

ramuri particulare rosulare şi prostate. Seamănă puţin cu exemplarele 
prostate de Lolium perenne. Am întâlnit-o în săraturile de pe partea 
dreaptă a Călmăţuiului la sud de satul Cireşiu (jud. Brăila) şi in depre¬ 
siunea dela nord de Tariverde, în partea stângă a şoselei Tulcea—Baba- 
dag—Constanţa (între chil. m. 72 şi 73) pe dealul Hai din (160 rn.) (Con- 
trib. la fi. Dobrogei Enculescu şi Prodan). Aici provine asociata cu 
Plantago tenuiflora W. K., ca şi în fosta Ungarie (Zablya == Zablie corn. 
Bâcs-Bodrog, 9 Iunie 1912 în floare), uneori se mai asociază şi cu Poa annua, 
Polygotrim aviculare. Frunzele verzi proaspete sunt păscute cu plăcere de oi. 

Hordeum maritimutn W i t h. Are mai multe forme, aşa: H pubescens 
Guss., H hirtellum Deg. şi Gussonianutn Pari. Specia tipică şi forma 
acesteia, H. pubescens Guss. o întâlnim în locuri argiloase, expuse, soa¬ 
relui (Degen: Gramina hungarica). H. hirtellum Deg. şi H. Gussowanuni 
Pari. provin în locuri sărate. In România s’a af at până în prezent numai 
specia tipică, şi anume în locuri joase umede sau uscate nisipoase, Iveşti 
distr. Tecuci, Enculescu (Ia Grecescu Supl. la consp. fl. Rom. p. 187.) in 
stepele sărate din centrul Ungariei cel mai comun orz e ti. Gussonianutn 
Pari., care ocupă uneori teritorii destul de însemnate. Diferă de soţii sai 
prin vaginele şi laminele frunzelor, cari sunt păroase şi prin forma glU" 
melei: H. Gussonianutn, care probabil provine şi în România, creşte Prin 
fânaţe mult puţin sărate, însă cu vegetaţie rară. Ocoleşte o vegetaţie prea 
deasă, şi în cazul acesta preferă mai mult locurile puţin sărate însă libere 
şi expuse soarelui. Creşte chiar şi prin locuri puţin inundate.. Asocierea, 
In Ungaria în locuri deschise, în cari apar eflorescenţe de săruri, l-am aflai 
asociat cu Lotus gracilis W k. La Baja (corn. Bâcs-Bodrog, 26 Mai) e 
acompaniat de următoarele plante în mare parte anuale: Horieum muri- 
num, Capsella bursa pastor is, Poa dura., Matricaria chamomilla, Brornus tec* 
torutn var. longipitus, Br. hordaceus. Iar la Apatin îl găsim în tovărăşie 
cu Brornus nanus Weig. şi Trifbitum striatum. In România preferă ma1 
mult locurile libere, 
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Fam. Cyperacee. 

Cyperus pannonicus Jacq. Genul Cyperus e caracteristic pentru locu¬ 
rile băltoase sau mlăştinoase scurse. Cea mai comună specie e C fuscus, 
şi C flavescens, cu cari se aseamănă C pannonicus Totuşi acesta nu se 
prea asociază cu celelalte 'două specii, din cauză, că pretinde o anumită 
cantitate de sare, pe care nu o găseşte, decât în apropierea sărăturilor. E 
exigent şi faţă de sol, — căci nu prosperă decât în soluri mult — puţin nisipoase. 

Condiţiuni lelurice. Din cele expuse rezultă, că e preponderant în so¬ 
luri, cari conţin nisip, dar au şi o anumită cantitate de umezeală şi sare. 
Cu cât terenul e mai nisipos, şi mai puţin sărat, cu atât se desvoltă mai 
bine. Lipseşte însă chiar şi în locurîje nisipoase, dacă acestea sunt umede 
numai primăvara sau la începutul verei. înfloreşte către finea lunei Iulie, 
sau la începutul lui August, dar pentru acea găsim exemplare înflorite 
chiar şi prin luna Octombrie. In împrejurări favorabile se nasc din seminţe 
exemplare, cari înfloresc, chiar în acelaş an. 

Asociarea, In România creşte pe marginea lacurilor dela Mamaia aso¬ 
ciată cu mai multe plante sărăturoase. în fosta Ungarie între. Dunăre şi 
Tisa pe marginea lacului Palics (3. Oct.) îl aflăm printre următoarele 
plante: Suaeda maritima, Crypsis aculeata, Aster pannonicus şi Atropis li- 
mo sa. Nu departe de Palics găsim lacul Ludas (10. Oct.) unde îl întâlnim 
în următoarea asociaţie : tianunculus paucistamineus var. terrestris, Juncus 
bufonius, Juncus compressus, Cyperus fuscus, C. vinescens, Heleochloa ex* 
plicatâ (Lk.) Hack. şi H, schoenoides (L.)Host. Bolboschoenus maritimus 
(L.) Palia. Creşte pe marginea trestişurilor în locuri mocirloase. E bătă¬ 
tor la ochi prin florile sale ruginii şi prin vegetaţia-i viguroasă. 

Condiţiuni telurice. îl găsim prin locurile nisipoase şi argiîoase ale 
ţării. E preponderent însă în locuri grase argiîoase, prin mocirle perma¬ 
nente, (cari nu se uscă în timpul verii) şi prin locuri inundate primăvara 
sau la începutul verei. Cu toate că nu e o halofilă perfectă, totuşi pre¬ 
feră uri sol mult-puţin sărat, cu condiţia să fie însă şi umed. Astfel de 
locuri sunt în România mlaştinile şi bălţile din regiunea maritimă, precum 
şi cele de pe Bărăgan. 

Asociarea. In România formează adeseori stufării, eschizând orice 
altă plantă din apropierea lui. 

Prin şanţuri îl întâlnim cu Heleoeharis palustris. Are mai multe forme. 
B, compactus (Koch), cu spice compacte; B. macrostachys (Koch) spicule 
cfc 3 cm. lungi; B digynus (Godr) cu 2 stigmate; B. monostachys. In locuri 
sărate găsim cu deosebire B macrostachys. 

Scoenosplectus lacusiris (L.) Palia. Specie foarte comună prin bălţi, 
ape stagnante şi lin curgătoare. 11 găsim la Piscu (27 Iulie 1914) în amestec 
eu Alisma plantago, Butomus umbellatus, iar mai în afară Bolboschoenus 
maritimus. In fosta Ungarie încă îl găsim asociat cu Bolboschoenus tnari~ 
timus, între Dunăre şi Tisa la Verpelet (28 Mai). Aici avem următoarea 
repartizare (dela centru spre periferie): 1. Agrosfîs vulgaris, 2. Atropis li- 
viosa cu Aster pannonicus, puţin Podospermum laciniatum, Matricarla cha- 
tnonilla 3. Camphorosma ovata Hordeutn Qussonianum, 4. mai înafară Bromus 
hordaceus 

Heleoeharis patus'riş (L.) R Br. Creşte prin locuri mlăştinoase, bălţi. 
II găsim şi’n jurul lacurilor mult-puţin sărate, atât în Romama (cu de¬ 
osebire Dobrogea) cât şi în Ungaria. Când concentrarea sărurilor insa e 
Prea mare, rămâne pitic de tot: f. salina Schur. In centrul Ungariei ii în¬ 
tâlnim asociat cu Şalsola soda, sau cu Sfirpus lacţistris, între Dunăre şi i i 
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Carex stenophylla Wahlb. E planta cea mai caracteristică locurilor 
nisipoase. în România nu s’a aflat până acum. In centrul Ungariei o în¬ 
tâlnim chiar şi prin locuri puţin, sărate. 

Aici creşte printre Camphorosma o vata şi Podospermum Jacquinianm. 1 
Carex divisa Huds. E foarte obişnuit în locurile sărate. Preponderează 

acolo unde solul e puţin inundat,, dar abundent în săruri uşor solubile, 
Are un culm destul de considerabil, pe timpul înfloririi e abia ca uh C j 
Schreberi bine făcut cu care îl putem confunda uşor către maturitate, însă 
după acea devine de 2—3 ori decât în tinereţe. Rizoma foarte groasă, se 
poate urmări până la individul cel din urmă din o anumită grupă. Creşte 
atât în sol tare, argilos (valea Motrului spre Broşteni, Măcin în Valea Să¬ 
rată), cât şi prin locuri nisipoase (Delta Dunării), şi acoperite cu loess. 
(Brăila', lacul Sărat). 

Asociarea. In fosta Ungarie, prin depresiunile fâneţelor sărate din 
regiunea Dunării (Dernye-Deronya, 8 Mai) îl găsim în tovărăşia următoare¬ 
lor plante anuale: Cerastium anomalam, Myjsurus minimus, Sperguhtk 
rabra, Plantago tenuiflora. La Bezdân (5 Mai) îl întâlnim asociat cu Alo- 
pecurus pratensis, Roripa Kermeri, Taraxacam paludosam şi Ranunculus 
pedatus. La Madaras (!8 Iunie 1910) cu Carex distans L 

Carex disians L. Seamănă întrucâtva cu C. nutans, care creşte prin 
locuri umede însă lipsite de sare. Ca plantă caracteristică prafurilor 
vine atât prin locuri umede sărate cu sol argilos (Bucureşti, Comana) cât . . 
şi prin sol puţin nisipos. Preponderează în locurile cosite. 

In Ungaria centrală provine prin păşunile mult-puţin sărate din re¬ 
giunea Dunării, asociat cu Alo pecurus pratensis, Taraxacum paludosam, 
Roripa Kermeri, iar mai târziu ceva cu Lychnis flos-cuculi, 11 întâlnim 
adeseori pe marginea acelor mocirle, în cari predomină Carex riparia sau 
Carex vulpina. Specia aceasta se poate confunda foarte uşor cu C. fain 
Godr. (C. Hornschuchiana Horn). De aceea Bernatsky,1) care s’a ocu¬ 
pat cu valoarea specifică a ambelor specii, le caracterizează, după cum 
urmează: 

Carex fulva. Good: Plantă cu 
statură mai laxă, rizoma mai .slabă 
şi adeseori compusă din părţi 
mai lungi, aşa încât uneori se:'nasc 
mlădiţe prostate, stoloni. 

Spicele abia mai lungi, de 1 
cm şi apropiate. 

.. -| 

Glume evident alb marginate, 
obtuze. . 

Rostrul fructului în partea interna 
fără dinţi, nervurele de abia pronun- 

5~î~ i ţaţe. . 
Carex extensa Go od. Pe litoralul maritim Carex distans e iniocun 

cu un rogoz, care după esterior are multă asemănare cu acesta, dar m 
toate părţile sale e mai svelt. Provine cu deosebire prin mlaştinile sărate 
umede, pe marginea formaţiunilor de Juncus maritimus. Ocupă teritorii 
estinse pe insulele din apropierea Portiţei şi la Casapchioi etc. 

0 Ueber die Halophitenvegetation des Sodabodens im ungarischen Tiefl, p- 136. 
An. M. N. Hungariee 1905. 

Carex distans L. Plantă îndesuită, 
rizoma foarte scurtă, foarte puternică. 

Spicele au o lungime de 2 cm., 
cele singuratice sunt foarte depăr¬ 
tate deolaltă (distanţa poate fi şi de 
10 cm.) 

Glume nemarginate, inferioarele 
spre vârf setoase sau aciculare. 

Rostrul fructului în partea internă 
fin dentat, verde, nervi bine pronun- 
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Fam. Juncaceae* 

Juncus mariiimus L am. Ocupă teritorii extinse prin mlaştinile umede 
şi puţin sărate din jurul mării, precum şi pe insulele acestora. în August 
locurile acestea sunt libere de apă, scurse. Diferă de alte specii de Juncus, 
prin aceea, că frunzele radicale sunt punginte, din care cauză în stare mai 
matură frunzele pot fi periculoase, se recomandă deci atenţiune la cule¬ 
gerea lui. Cu mai mare băgare de seamă trebue să fim atunci, când cu¬ 
legem, ori urmărim tulpinele prostate de Aeluropus litoralis, cari se ascund 
chiar şi prin formaţiunile mai rari de Juncus maritimus. E interesant că 
aici din cauza umezelii şi a umbrei se păstrează destul de bine, pe când 
în locurile expuse soarelui şi umblate de vite sunt uscate. 

Juncus bufonius L. Creşte în locuri umede sau uscate. în ceeace pri¬ 
veşte solul nu e exigent. îl întâlnim atât în soluri nisipoase în regiunea 
Dunării şi în regiunea maritimă, cât şi în soluri prundoase, cu deosebire 
pe marginea râurilor (Cerneţi, valea Cernei) sau în sol argilos (Predea), 
Buşteni); mai rar în locurile mult-puţin sărate în jurul Bucureştilor la Co- 
mana, preferă însă solul nisipos; sau bogat în. nisip, moale, precum şi 
solul prundos, umed. 

Asociarea, în Ungaria centrală îl găsim asociat cu Aster pannonicus, 
Sper guta ria marginata, Planta go maritima. - 

Juncus compressus L. E cel mai comun în regiunea şesurilor. Pro¬ 
vine prin locurile umede de pe marginea drumurilor şi a râurilor şi îl 
găsim chiar şi în locurile puţin sărate (Comana, Cioragârla) din regiunea 
maritimă, pe marginea mocirlelor şi a lacurilor. Faţă de sol nu e exigent, 
reuşeşte în soluri argiloase ^ (împrejurul Bucureştilor), ca şi m cele nisi- 
poase (regiunea maritimă). îmi aduc aminte că într’un an ploios îmi nă¬ 
pădise curtea şi 1-am combătut cu foarte mare greutate. 
, Asociarea. în Ungaria la Zombor (mocirla Joanacska) provine în 
asociaţie cu Carex divisa, iar la Madaras cu Juncus bufonius. 

Juncus Gerardi Loiss. La prima vedere se aseamănă foarte mult 
cu-precedentul, încât abia-i distingem după cercetări mai amănunţite. Di¬ 
feră de acela prin tulpină, care este cilindrică (nu compresă) şi prin foile 
perigonului de lungimea capsulei (nu de jumătate aşa de lungi ca cap¬ 
sula). Creşte prin locuri sărate, de aceea şi autorii români au considerat-o 
drept o halofilă adevărată. în vechiul regat o găsim la Brăila, în părţile 
ardelene la Turda, şi în regiunea maritimă Ia Constanţa. 

Allium vineale L. E unica specie din genul Allium, care creşte prin 
locuri sărate. După datele literare streine şi indigene, nu e o halofilă ti¬ 
pică, ci cre§te mai mult pe câmpuri nisipoase, pe marginea drumurilor, 
pe coastele expuse soarelui, prin sămânături, vii, etc. Cu toate acestea eu 
am constatat, că specia aceasta preferă locurile argiloase sărate, atât în 
centrul Ungariei regiunea Dunării (Bezdân), cât şi în comitatul Bekes1). 
^otez, că frunzele înferioare se usucă pe timpul înfloririi. 
\ Scilla autunmalis L. Cea mai comună plantă din genul Scilla pe care 

0 întâlnim pretutindeni prin păduri, tufişuri, livezi, începând din regiunea 
Şesurilor până în cea alpină e Sc bifolia L. Ea înfloreşte în luna Aprilie 
Şi Mai. De aceasta diferă esenţial, atât prin formă, cât şi prin timpul în- 

orin1 — specia care provine în locurile sărate din jurul Bucureştilor —• 
cula autumnalis L. Se iveşte pe câmpurile joase, sterile, sărate din jurul 
ucureştilor (Comana spre Grădiştea), după căldurile cele mari de vară şi 

b Borbâs B: Bekesvârmegye florâja p. 52 1881. 
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în urma ploilor torenţiale, cătră finea lunei August Toamna o putem cu¬ 
noaşte uşor după florile ei aîbastre-roşietice, dispuse în racem. Deodată 
cu florile apar şi frunzele lineare şi scurte, Peîa mijlocul lui Octombrie 
apar fructele sub forma unor capsule roşii. Mai târziu ceva dispar şi aces¬ 
tea şi rămân numai frunzele, cari iernează. Ele mai cresc puţin după to¬ 
pirea zăpezii, iar pe la finea lunei Martie sunt pe deplin desvoltate, având 
o lungime de 12—15 cm. şi o lăţime de V/2—2 mm. Începând dela acea¬ 
stă dată îşi pierd culoarea tot mai mult, devin galbine şi în urmă pier. 
E probabil, că îngheţurile de primăvară încă grăbesc moartea lor. Deodată 
cu frunzele dispare şi ultimul semn, care ne-ar aduce aminte de existenţa 
drăgălaşei plante de toamnă. E interesant, că această plantă nu-şi cufundă 
bulbul adânc în pământ, dupăcum e obiceiul acelora, cari cresc în locuri 
expuse soarelui. Dacă cu toate acestea şi-l menţine până în toamnă, acea¬ 
sta se datoreşte rigidităţii solului în timpul verii. Solul săraturilor se în¬ 
tăreşte foarte mult în urma arşiţei şi în această stare fiind rău conducător 
de căldură, prezervă bulbul contra uscării. 

C ndUiunile telurice. Mai mulţi autori o consideră ca o plantă a lo¬ 
curilor calcaroase. Aşa Ernst Hallier op. c. o consideră şi o aminteşte ca 
fiind răspândită în regiunea mării (Germania) în soluri calcaroase. In 
Neilreich „Aufzăhlung der în Ungarn u. SlavonienK etc. găsim „Auf Kalk- 
hugel bei Fiired în Corn. Zala“ etc. Borbăs a fost primul care a ga- 
sit-o între Dunăre şi Tisa (Apatiu) în locuri sărate. De atunci s’a aflat în 
mai multe regiuni de pe lângă Dunăre. Preferă cu deosebire terenurile 
mai ridicate, din care apa de ploaie se scurge mai uşor. 

în România creşte atât pe coline, cât şi prin păşuni sărate: Comana 
spre Grădiştea (Panţu Contrib. la FL Bucureştilor part. I. p. 72). 

Asociarea. In societatea ei apar de regulă plantele săraturilor uscate: 
Fodospernum canutn Ranunculus pedatus (creşte primăvara în locuî Scllla- 
ei), Festuca pseudovina, Plantago lanceolata, Achillea collina, Cynodon Dac- 
tylon, în urmă Plantago maritima în poenile sărate ale pădurilor provine 
în societate cu Bupleururn tenuissimurn. Uneori se asociază cu Statice Gme* 
lini. (Ungaria centrală, corn. Bâcs-Bodrog, comuna Karavukova (Bâcsordas) 
şi Bogojeva (Gombos) 8 Sept. 1910.) 

Qrnithogalum tenuifolium Guss. 
E una dintre cele mai simpatice plante de primăvară. Diferă de spe¬ 

cia O. umbellatum L. prin dimensiunea frunzelor, cari sunt mai înguste, 
aproape filiforme. Creşte chiar şi în locuri puţin sărate, deschise şi ex¬ 
puse soarelui, spre deosebire de O. umbellatum, căruia îi convin locuri 
mai adăpostite, margini de păduri, livezi etc. Asemenea locuri găsim în 
jurul Bucureştilor la Comana. în Dobrogea. îl aflăm chiar şi pe dealurile 
cele mai înalte, calcaroase. în fosta Ungarie (între Dunăre şi Tisa, comit. 
Bâcs-Bodrog)" provine prin păşuni mai ridicate, mult-puţin sărate, asociată 
cu Artemisia monogyna, Trifolium, parvifloram, Scleranthus annuus, Draba 
verna şi Festuca pseudovina în desvoltare. în alte ţinuturi, aşa la Bezdân 
şi Apatin (luna Mai) creşte în tovărăşie cu Ranunculus pedatus W. K, 

Asparagus trichophyllus B u n g e. 
Speciile de Asparagus cu statură tufoasă şi frunzele lineare sau 

aciculare sunt bine cunoscute chiar şi în horticultură (Asp. tenuifolius 
etc). E interesant, că speciile acestea de origină streină, preferă chiar şj 
locurile sărate. între acestea amintim pe A., tricho phyllus, care ca plantă 
de litoral îşi trădează provenienţa, postându-se în locuri joase, umede, sal- 
şuginoase, (Caracpium spre Gargalic). 
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Fam. Fagaceae. 

Quercus lanuginosa (LamJ Thuill şi Qu. Robur L. Arborii în genere 
încunjură lacurile sărate. Sunt insă. unii, cărora nu le convin asemenea 
locuri, totuşi le suportă până la un anumit timp. Aici aparţine Q. lanugi¬ 
nosa, Qu.Robur şi alţii. Pe ambii îi aflăm în pădurile din Ungaria centrală 
(regiunea Dunării, corn. Bâcs-Bodrog), unde cresc chiar şi prin poeni 
mult'puţin sărate. In umbra lor se adăpostesc plante halofile tipice: Cam- 
phorcsma ovata şi Bupleurum tenuissimum. E adevărat, că plantele acestea 
aparţin straturilor mai superioare, cari stau sub influinţa directă a săruri¬ 
lor. Ar fi interesant însă de ştiut, dacă straturile inferioare, în cari îşi tri¬ 
mit arborii rădăcinile, sunt tot atât de sărate şi de nefavorabile ca şi cele 
superioare. Am constatat, că în unele cazuri concentrarea sărurilor din 
straturile mai inferioare a contribuit direct la distrugerea arborilor, în deo¬ 
sebi însă atunci, când aceştia vegetau în anumite depresiuni, de unde apa 
de ploaie spălând sărurile, le transportă la rădăcinile lor. E mai greu, 
însă a preciza influinţa stratului superior, în cazul, când arborii ocupă lo¬ 
curi mai ridicate, de unde apa de ploaie se poate scurge cu uşurinţă. Un 
lucru e sigur, anume, că acest strat, are o influinţă incontestabilă asupra 
germenului, şi a plantei tinere; şi nu ne putem mira îndeajuns asupra 
modului cum această plantulă ştie să reziste şi să facă o alegere prielnică 
pentru dânsa. In timpul primăverii, când încep a germina seminţele arbo¬ 
rilor, soluţiile în urma ploilor de primăvară şi a topirii zăpezii, sunt pu¬ 
ţin concentrate, adecă foarte diluate. Nu au deci o influinţă dezastruoasă 
asupra tinerelor plante. Dar mai intervine şi un alt moment. Se ştie anume, 
că în păşunile şi în fânaţele sărate, nu toate punctele au o concentraţie 
uniformă în ce priveşte soluţiile de săruri, ci cele mai joase sunt mai 
sărate, decât cele mai ridicate, în cari sămânţa va afla condiţii mai priel¬ 
nice pentru germinare şi ulterior pentru desvoltare. Anii ploioşi deaseme- 
nea favorizează «foarte mult desvoltarea arborilor, din motive de acelaş 
ordin. In genere desvoltarea plantelor nehalofile, îu locuri sărăturoase de¬ 
pinde de o-mulţime de factori. 

Fam. Ulmacee. 

Ulmus campestris L. U. glabra MilL Sunt cei mai comuni arbori săl¬ 
bateci pentru locurile sărate. Cu deosebire U. campestris e destul de frec¬ 
vent pe marginea săraturilor aşa d. e. între Piscu şi Vameş. Deasemenea 
prin săraturile, din fosta Ungarie între Dunăre şi Tisa (Priglerica-Szentivan- 
Bâcsszentivân şi Apatinv. Arborii aceştia se desvoltă binişor, până când 
concentrarea sărurilor nu e prea mare, se usucă însă îndată ce ea creşte. 
Uscarea începe cu ramii laterali mai mari, după cari urmează ceilalţi. 

Fam. Moracee. 
Morus alba şi M. nigra L. Se sădesc pe marginea drumurilor pentru 

scopuri de sericicultură: Fructele servesc ca nutremânt galiţelor cu deose¬ 
bire gâştelor. Unii nu recunosc ivirea lor pe locuri sărate, cu toate 
acestea eu cunosc în fosta Ungarie (între Zombor şi Gakova, Corn. Bâcs- 
Bodrog) locuri, în cari cresc ambii arbori şi anume în soluri mai 
nisipoase. Dintre arborii şi arbuştii, cari pot suporta o cantitate mai 
nhcâ de sare amintim; în locuri uscate: Koelreuteria paniculata, Elaeagnus 
wgustifolia, Paulovnia imperialis, Gleditschici triacanthos, Syringa vulgar is, 
Sambucus nigra, Lycium vulgare, în locuri umede: Sulix albci} S. trianaa, 
Populus alba FraMnus excelsior; 
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Fam. Polygonacee. 

Rumex lingulatus Schur. Se poate considera ca o variaţiune de7?. 
crispus, de care diferă prin laciniile- interne perigoniale înguste, dintre 
cari însă numai una e caloasă. Creşte pe marginea şanţurilor mult-pujin 
sărate (Apatin, fosta Ungarie, corn. Bâcs-Bodrog). 

Rumex hydrolapanthum Huds. Pe marginea gârlelor, a canalelor şi a 
altor ape lin curgătoare şi stagnante din regiunea campmă inferioară în¬ 
tâlnim adeseaori o plantă cu frunze lungi, late, de înălţimea trestiei, sau 
a spetezei (Typha latifolium) de care se razimă. Această plantă e R. hydrok- 
panîhum, una dintre cele mai tipice plante hidrofile In împrejurări favo¬ 
rabile, creşte însă, chiar şi în bălţi cam sărate, aşa am aflat-o la Medjidia 
şi tot în asemenea locuri o citează şi Grecescu, Cotarea în Jalomiţa (Supl.la 
Consp. fi. Rom. p. 147). 

Rumex limosus T h u i 11. Este măcrişul cel mai comun al stepelor 
sărate-umede, care în timpul maturităţii (când locurile acestea în mare 
parte sunt uscate) împrumută acelora o culoare ruginie-brunetâ, aşa d. e. 

.între Piscu şi Vameş. Provine în locuri argiloase: în jurul Bucureştilor şi 
nisipoase: regiunea maritimă. ,j 

Rumex mariiimus L. Seamănă mult cu precedentul, de care diferă 
prin laciniile perigonului interne rhomboidale, dinţii de lungimea laciniiJoi 
sau ceva mai lungi, Verticilii superiori confluenţi. Mai comun e în locuri 
nisipoaşe-umede-sărate, în regiunea maritimă la Constanţa, precum şi in 
locuri prundoase la Galaţi. 

Polyg< num aviculare L. Câmpiile împopulate de Camphorosma ovala 
îmbracă în spre toamnă o haină de culoare roşietică^ care ne atrage 
atenţia din depărtare. Se întâmplă însă adesea ori, că voind a studia 
Camphorosma, dai peste Polygonum aviculare, care imprimă aceeaş cu¬ 
loare câmpilor. (Cucuteni, pe lângă părăul Câlmăţui). Cele mai multe 
exemplare au tulpină scurtă, florile ^mai mult rosacee 'devin albe, daca 
concentrarea sărurilor e prea mare. în sărături are mai multe forme bine 
pronunţate, însă puţin studiate. Sunt de remarcat 2 forme: una cu frunze 
mici şi grase, alta cu frunze mari grase şi inflorescenţa 1 axă (florile de¬ 
părtate). Cel din urmă e mai comun. # . p 

Polygonum Bellardi AII. La prima vedere ne face impresia unui K 
aviculare svelt şi erect. Are tulpină foarte ramificată, ramuri virgate şi 
spicele spre vârf fără frunze, iar nucile foarte subtil ruguîos-striolate. Pie~. 
feră locurile nisipoase şi puţin sărate din jurul mării. La Sinoie şi Portiţa 
l-am aflat în floare în 10 Iulie 1914. 

Fam. Chenopodiacee. 

Chenopodium rubrum L. Apare în formele şi culorile cele mai variate. 
Tulpina la început e verde după maturitate roşie, spicele inflorescenţei 
pot fi verzi, galbine, roşii. Provine în locuri ruderale, prin sate şi Te 
lângă drumuri, se sporeşte chiar şi prin locuri sărate; aşa pe malul mării 
şi ai jacurilor sărate (Brăila—Constanţa). Adeseori îl întâlnim şi ca varia- 
ţiunea 3) crassifolium (Chenopodium crassifolium Ret. Sch) In Lfngaria 
centrală îl întâlnim în apropierea mocirlelor sărate, ca d. e, între Gakova 
şi Sombor (corn. Bâcs-Bodrog) Chenopodium foliosum (Muchj Ascliers 
(Blitum virgatum) Plantă originară din Europa sudică, care se cultivă m 
unele locuri. Astăzi o găsim prin locuri ruderale, drumuri, locuri cultivate, 
ba chiar şi prin săraturi (Târgu-Frumos spre Cotnari), In Ungaria o gă- 
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sim mai des în jurul lacurilor sărate, atât în soluri argiloase în societate 
cu Heleochloa explicata (Lk.) Hack. (Gakova eoni. Bâcs-Bodrog) cât şi în 
locuri nisipoase în societate cu Cyperus pannonicus fLacul dela Palics, 
com. Bâcs-Bodrog^. 

Chenopodium album -L. E plantă tipică ruderală; provine pe lângă lo¬ 
cuinţe, garduri, pe gunoaie, pe drumuri peste tot prin locuri cultivate şi 
necultivate. Statura variază după sol. E una în sol umed sau uscat şi alta 
în sol gras sau mai puţin gras. In sol sărat e mai puţin ramificată, aşa 
d. e. în jurul Bucureştilor. Tot forma aceasta o găsim şi la Apatin \Unga^ 
ria, com. Bâcs-Bodrog). 

Chenopodium glaucum L. E o plantă ruderală, care variază atât în 
statură cât şi în culoare. La început e verde, mai târziu e galbină, în urmă 
roşietică. în locuri salsuginoase rămâne mică şi se apropie de Chenopodium 
salsutn S.chur, Pe marginea mării la TechirghioR în fosta Ungaria în co¬ 
muna Gakova. 

Atriplex hastatum L, E o plantă caracteristică locurilor aluviale, 
umede argiloase. Provine atât în sol argilos, umed, sărat (în jurul Bucu¬ 
reştilor, Lunca Prahovei la Tinoasa, pe Colentina la Fundeni-Marcuţa\ 
cât şi în soluri nisipoase, umede, sărate (Constanţa, Techirghiol). în Un¬ 
garia îl găsim adeseori şi pe marginea trestişurilor în sol argilos gras. 
Aici se sporeşte uneori atât de mult, încât abia putem, străbate printre 
plante. 11 găsim asociat cu Aster pannonicus, Heleochloa schoenoides (L.) 
Host. Zombor şi Militics, com. Bâcs-Bodrog. 

Atriplex mierospermum W. K. Diferă de precedentul prin perigonul 
de lungimea fructului; întreg perigonul e convex şi pe mărgini de regulă 
dentat. Provine şi în locuri sărate şi umede. Spicele mai adeseori corim- 
boase şi dese. (Târgu-Frumos spre Cotnari în lo'c argilos, în Dobrogea pe 
la Constanţa în ioc nisipos . 

Atriplex tataricum L. Specie foarte comună pe lângă ziduri, garduri, 
drumuri; p întâlnim, adeseori, chiar şi prin locuri sărate, cu deosebire pe 
lângă drumuri de câmp, sau prin mocirle scurse (Comana). Specia aceasta 
de regulă are două forme A. Sinuata (H o ff m) şi A. diffusa (Mo g. Ta n d.) 
Dintre acestea în locurile sărate mai comună e A diffusa. (Măcin pe valea 
olatina, Ţechirgiol-Movilă pe marginea lacului.) 

Atriplex patulum L„ Creşte prin locuri inculte, virane, pe lângă gar¬ 
duri, drumuri, de unde trece uneori şi prin sărături. Aici întâlnim mai 
adeseori pe A. patulum L. var. erecta Huds. In jurul Bucureştilor la Co- 
torca în jalomiţa. 

Atriplex Morale L. E una dintre cele mai comune plante de sare; 
ocupă teritorii estinse. Preferă locurile umede Unde apa stagnează puţin 
hmp, iar după aceea se scurge sau se evaporă. Asemenea locuri găsim la 
Comana spre Grădiştea şi la Fleaşca. 

Atriplex roseum L. După înfăţişarea sa externă mai bine i s’ar potrivi 
numele dat mai târziu de Scop oii A alba, Provine atât în locuri uscate, 
inculte şi ruderale (în jurul Bucureştilor, cât şi în sărături: pe lângă sali¬ 
nele Slănic din Prahova, Târgu-Frumos spre Cotnari, Techirgiol-Movilă etc. 

Camphorosma ovata W. K, Cine a călătorit prin luna August prin 
stepele României (între Comana şi Grădiştea), dar cu deosebire prin cele 
ungare a trebuit să observe teritorii extinse colorate în roşu. Culoarea 
aceasta roşie este cauzată de planta cea mai tipică a stepelor sărate: 
Camphorosma ovata Ws K, -Fiind plantă atât de caracteristică, ne vom 
pcupa mai pe larg cu dânsa. îi urmăresc desvoltarea de ani de zile în 
jurul Somborului e copioasă). Apare prin luna Martie deodată cu începu- 
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tul primăverii, ca plantă mititică de culoare roşi etica sau sură-verzie, 
Examinând un exemplar vom observa: o rădăcină fusiformă îndreptată în 
jos şi o tulpină scurtă orovăzută cu două frunzuţe mici (cotiledoane) 
opuse. Deasupra cotiledoanelor, găsim două frunze adevărate, aşezate 
cruciş. Ceva mai târziu cotiledoanele se usucă şi cad, tulpina se lungeşte 
şi se înconjură de alte frunze. în timpul desvoltării are nevoe de o în¬ 
semnată cantitate de apă, pe care şi-o extrage din straturile superioare. 
La început germinează numai în locurile cele mai ridicate, pe măsură 
însă ce se scurg apele de primăvară, germinează şi în locurile mai joase, 
iar ploile dela începutul verei îi crează condiţiuni prielnice, chiar şi în 
locurile cele mai ridicate. începând din Juna Mai, desvoltarea, înflorirea şi 
coacerea fructelor, sunt toate funcţii de timp. Dacă acesta este favorabil, 
uscat, cald, atunci planta se desvoltă repentin şi în locurile mai ridicate 
găsim exemplare înflorite deja prin Iunie. 

Când căldurile continuă cele mai multe exemplare se usucă în cursul 
ltinei August, pe când acelea, cari vegetează în locuri mâi joase, mai pu¬ 
ţin scurse, abia încep a înflori la epoca aceasta. Dacă timpul însă e ne¬ 
favorabil, ploios atunci nu se desvoltă complet şi unele exemplare nici 
nu înfloresc. Spre toamnă găsim încă exemplare destul de bine conservate, 
acestea reînvie în urma ploilor, se ramifică, înfloresc, produc fructe. Pier 
însă îndată ce nopţile devin mai reci, iar ploile mai frecvente şi mai în¬ 
delungate *şi anume în primul rând exemplarele locurilor mai joase, în 
cari stagnează apa. Timp mai îndelungat rezistă numai acelea, cari au o 
poziţie mai ridicată de unde apa se scurge mai uşor. 

Mai intervine într’o măsură oarecare şi calitatea solului' Anume; în 
soluri argiloase exemplarele pier mai curând, decât în cele nisipoase, lucru 
uşor de explicat prin gradul diferit de permeabilitate al acestor două ca¬ 
tegorii de soluri. 

Va urma. 
(Fortsetzung folgt). 



Raport asupra situaţiei Muzeului botanic dela 
Universitatea din Cluj pe anul 1921. 

De 

directorul Dr. ALEXANDRU BORZA. 

Cele 12 luni scurse dela 1 Aprilie 1921 până la 31 Martie 1922'au 
însemnat pentru Muzeul nostru botanic un an de muncă grea, înfruntând 
greutăţi considerabile materiale şi de natură personală, Scopul urmărit a 
fost: conservarea colecţiilor, reorganizarea herbaruîui şi a muzeului pro- 
priuzis şi însîârşit editarea publicaţiilor noastre în condiţii cât mai bune. 

Problema cea mai apăsătoare pentru Muzeul botanic a fost lipsa 
unui local potrivit pentru adâpostirea la un loc a tuturor colecţiilor bo¬ 
tanice preţioase ce posedăm. 

Pentru înlăturarea acestui neajuns, care în privinţa muzeului ia pro¬ 
porţii catastrofale, direcţiunea a făcut paşii necesari la autorităţile cu 
răspundere pentru bunul mers al instituţiilor ştiinţifice dela Universitate. 

La numeroasele memorii adresate în anii precedenţi ministerului, 
senatului universitar şi facultăţii de ştiinţe a mai adaus unul, adresat co- 
misiune! de edificare universitare şi prin aceasta senatului universitar şi 
înaltului minister. îl reproducem la acest loc, pentru a arăta încă odată 
autorităţilor în drept situaţia precară a institutelor botanice din Cluj şi a 
colecţiilor anexe. 

Memoriul directorilor institutelor de botanică din Cluj* 

Printre cele dintâi clădiri de institute, care trebue să ia fiinţă la uni¬ 
versitatea Daciei superioare; ca dovadă a respectului pentru comorile 
noastre ştiinţifice, şi ca expresie a năzuinţelor noastre culturale, este in¬ 
stitutul botanic în noua grădină botanică. 

Cine cunoaşte trecutul şi starea actuală a laboratoarelor de 
botanică, a muzeului botanic şi a grădinii botanice, va găsi acest lucru 
de firesc şi indiscutabil. 

Pentru a pune încă pe toţi factorii interesaţi şi cu răspundere în 
cunoştinţa acestor elemente necesare de judecată, ţinem să arătăm pe 
scurt, care sunt motivele puternice, care cer o cât mai grabnică zidire a 
unui institut botanic. Motivele sunt de ordin a) didactic, b) ştiinţific, c) 

Muzeal, d) administrativ, e) istoric şi de drept. 
a) Necesitatea didactică, trebuinţele învăţământului. Ac¬ 

tualmente avem două institute botanice, dintre care unul este lipsit de 
sală de curs şi laboratoare. Profesorul de botanică sistematică tre¬ 
bue să deranjeze pe colegul său de anatomie şi îisiologie, ţinând cursuri 
lu sala sa unică de cursuri şi mai vârtos făcând lucrările practice cu stu- 
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denţii în laboratorul său de microscopie, unde nu mimai deranj se face 
dar*se pierd atâtea obiecte preţioase, fiind folosite de două gazde, fiecare 

cu mai multe serii de studenţi. __ . „ 
Dar nici acest laborator nu este corespunzător şi încăpător pentru 

numărul mare de studenţi în ştiinţe, farmacie şi agronomie ce urmează 
botanica şi care se măreşte an de an. Ei lucrează 3—4 la o masă făcută 
pentru 2, iar studenţii în farmacie şi agricultură sunt nevoiţi să facă mi¬ 
croscopie într’un laborator din subsol, întunecos şi în toate privinţele 
insuficient, în condiţii, cum la nici un alt institut din Cluj nu sunt si¬ 

liţi să lucreze. 
Ce înseamnă apoi să pregăteşti un curs cu toate celea necesare 

pentru demonstrare şi intuiţie, când institutul îţi este fn vârf de deal, iar 
sala de curs jos la Universitate, grădina botanică la Sin Miko şi Muzeu! 
botanic risipit în clădiri diferite, aceasta a experiat-o în mod dureros de 
trei ani de zile subscrisul profesor de sistematică, şi nu i-o doreşte nici 
unui coleg care ţine să facă cursuri folositoare studenţilor 

b) Munca ştiinţifică a profesorilor de botanică încă este stân¬ 
jenită în măsură mare şi foarte supărătoare prin starea actuală de risi¬ 
pire pe toate colinele Clujului a instituţiilor botanice. 

Profesorul de fisiologie n’are herb arul şi grădina botanică îa înde¬ 
mână, care sunt îa distanţă de kilometri de laboratorul său. Profesorii 
de sistematică are biblioteca institutului şi grădina botanică împraşiae 
îa distanţe mari, ceeace descurajază şi indispune pe un muncitor ştiin¬ 
ţific, care ar trebui să aibă toate isvoarele şi uneltele sale de munca pu¬ 
rurea la îndemână. „.. 

c) Şi mai grave, ba se poate zice, chiar catastrofale sunt stări e 
muzeale. Muzeul nostru este unul din cele mai bogate din Europa, aa 
în privinţa herbaruîui cât şi a Muzeului propriu zis. După o odiseie 
întreagă de mutări şi transiocări, actualmente herbaruî se găseşte a a- 
postit într’un edificiu vechiu şi nepotrivit'din noua grădină botanica, m* 
tr’o stare de înghesuială nemaipomenită. 

Ce este mai îngrijorător în acest lucru e faptul, că întregul edificiu 
e uşor inflamabil şi poate cădea jertfă focului iscat dintr’o scânteeveni a 
din coşurile rău zidite, împreună cu colecţia valoroasă ce cuprinde /2 

milion plante. Un alt lucru grav este, că pe lângă 6 camere bunişoare 

în acest institut 4 camere ce privesc spre nord sunt umede, aşa încă 
colecţiile valoroase, cum este primul herbar aî terii româneşti» 
Herbaruî Baumgarten dela 1816, se mucezeşte şi se distruge văzând cu 
ochii, cum s’a arătat într’un memoriu adresat către senatul universitar 

anul trecut, şi cum au arătat-o antecesorii maghiari în direcţie. 
Muzeul propriuzis este aşezat în cincisprezece camera şi coridoare 

din vechiu! Teatru maghiar, cuprinzând obiecte foarte valoroase, aşeza e 
în dulapuri care valorează ele singure 8-9 sute mii de lei. 

Umezeala, praful, insectele lucrează încet dar sigur la nimicirea 
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acestei zestre ştiinţifice bogate, moştenite dela unguri, în. neputinţă de a 

putea schimba această stare de lucruri, fără de-a primi un local co¬ 
respunzător de muzeu. Ceeace este culmea ruşinei: o colecţie complectă 

de trunchiuri de lemn stă sub un şopru deschis în curtea muzeului, de 

12 ani de zile, în aşteptarea noului institut. 
Că obiectele muzeale preţioase pentru învăţământ şi pentru cerce¬ 

tările ştiinţifice, înmagazinate într’un edificiu ca acela al vechiului teatru 
nu pot îi nici utilizate cum trebue în învăţământ şi nu pot fi vizitate nici 
de marele public, este iarăşi uşor de înţeles. Primejdia incendiului în acest 
edificiu hârb uit a fost constatat de anchete serioase poliţieneşti la 1914-16. 

Răspunderea pentru această comoară botanică este nu numai a di¬ 
rectorului ei, ci a întregei universităţi, care prin contract solemn s’a an¬ 
gajat să întreţină în bunăstare colecţiile botanice, care sunt in bună parte 

proprietatea Muzeului National Ardelean. 
A ţine acest angajament este între împrejurările criminale în care 

se găseşte muzeul, absolut imposibil, pe lângă cea mai mare bunăvoinţă. 
d) Nu inzistăm mult asupra greutăţii de-a administra şi supra¬ 

veghea de aproape averea institutelor botanice risipite acum într’atâtea 
părţi. De asemenea nu ţinem să arătăm în amănunte cât timp pierde din 
cauza aceasta directorul muzeului şi al grădinii botanice împreună cu 
personalul său, care trebue să fie numeros, deci costisitor pentru stat, 
tocmai fiind colecţiile, laboratorul şi grădinile risipite în atâtea părţi, deşi 
în mod firesc ele trebue să fie Ia un loc. Şi directorul tine să Ie aibă 
toate sub ochi. 

d) Din i s t o r i c u 1 institutelor botanice amintim împrejurarea impor¬ 
tantă, că ele au făcut în cursul celor 50 ani de existenţă întreg Calvarul 
împreunat cu mutarea şi şederea în localuri cu chirie şi nepotrivite, care 1 e 
dă îndreptăţirea să fie instalate însîârşit în local propriu şi potrivit 
cu însemnătatea didactică, ştiinţifică şi de cultură generală ce au. 

Primul institut botanic a stat în casa particulară a profesorului K a- 
nitz, pe urmă s’a mutat în casele vechiului guberniu şi în urmă în edi¬ 
ficiul centrai al universităţii. Institutul de botanică sistematică a fost în 
casă cu chirie în Str. Regală şi apoi lângă Someş, pe urmă iarăşi. în 
Str. Regală, ca la urmă să ajungă în edificiul actual al grădinii botanice 
aoi, iară muzeul botanic s’a înghesuit prin toate coridoarele şi subsolu¬ 
rile universităţii pânăce s’a instalat în edificiul ruină al vechiului teatru, 
care ar trebui evacuat şi adaptat şi el pentru un teatru-Urania al 
Universităţii. 

Istoria aceasta jalnică, dar instructivă a Institutelor botanice, credem 
că justifă pe deplin credinţa noastră, că noul edificiu ne va izbăvi curând 
din halul în care ne aflăm după atâtea încercări ale sorţii. 

Institutul nostru are precădere faţă de orc are altul, care 
ft’a trecut prin acest purgator al deselor mutări şi şederi în 
localuri cu chirie. 
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• • - • • . . . . , 

Şi vechiul regim, care n’a fost chiar de loc darnic cu institute pentru 

Facultatea de ştiinţe la Cluj, văzând această stare de lucruri, hotărâse 

edificarea unui institut botanic în noua grădină botanică ia 1911 deja, 

atunci, când nu se vorbea de nici un alt institut universitarii 

Cluj, şi înscrisese în budgetul terii ca prima rată a sumei de 1V2 milion 

destinată spre acest scop suma de 80 mii coroane. 
.Noi n’am inzistat şi nu insistăm asupra acestui «drept istoric», ci 

am admis bucuros, ca înaintea botanicei încă.să primească locaşfi- 

siologia care peste tot nu se făcea la Cluj, şi clinica de copii, care este 
acum cât se poate de rău plasată şi n’are posibilitatea să se mute nid 

măcar în mod provisor aiurea. 
După acestea imediat trebue să urmeze institutul botanic, cum va 

admite orce om nepreocupat, care cunoaşte situaţia tristă a bogatelor in¬ 
stitute şi colecţii botanice, şi nu judecă numai după cele câteva încăperi 
bine amenajate ale institutului de botanică generală, fără ca să îi văzut 

laboratorul şi muzeele. 
Aceasta o cerem nu numai noi, doi modeşti botanişti încă fără me¬ 

rite deosebite pentru aceste colecţii, ei prin glasul nostru o pretind înain¬ 
taşii noştri harnici, care au făcut prin muncă stăruitoare din nimica insti¬ 
tuţii aşa de bogate în material ştiinţific, cum abia sunt alte institute similare 
din ţară, institute cu un nume bun şi în străinătate. Lipsa de respect 
pentru munca şi rezultatul muncii atâtor generaţii ar fi un act de pauper¬ 
tate culturală din partea noastră! 

O cer savanţii şi cercetătorii din ţară şi străinătate, care se folosesc 
zilnic de colecţiile noastre, constatând cu durere, cum se prăpădesc ele 
în mod ireparabil zi de zi în edificiile actuale necorespunzătoare. 

O reclamă publicul mare, care este acum lipsit de învăţămintele rod¬ 
nice şi folositoare pe care le-ar putea trage din vizitarea Muzeului bota¬ 
nic acum ascuns şi inaccesibil. 

O pretind în sfârşit .numeroşii noştri studenţi, care vor'deveni far? 
macişti, agronomi şi profesori, fără ca să fi pătruns în tainele lumii ve¬ 
getale lege artis, prin lucrări practice, care în laboratoarele actuale se pot 
face numai într’un mod foarte neîndestulitor ori nu se pot face chiar deloc. 

* 

Supunem acest memoriu aprecierii Domnilor membri ai Onorajei 

Comisiuni de edificare, Onoratului Senat universitar şi Înaltului Minister, 

rugându-i, să binevoiască a se convinge de visu de exactitatea afirmaţiilor 
noastre, de starea de inferioritate incomparabilă faţă de orcare alt institut 

universitar din Cluj a clădirilor ce adăpostesc laboratoarele şi colecţiile 
noastre. 

Cluj, 28 Ianuarie 1922. 

Dr. IOAN GRINŢESCU m. p. 
Prof, de anatomie şi fisiologie, ’ 

dir. Institutului de botanică 
generală. 

Dr. ALEXANDRO BORZA m. P- 
Prof. de bot. sistematica, # 

dir. muzeului şi al grădinii botanice. 
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Paşii primi pentru pregătirea lucrărilor de clădiră de altfel s’au făcut 
După indicaţiile directorilor institutelor botanice arhitectul C. Popo- 

vici din Viena, angajat la recomandarea Senatului universitar de Ministerul 
Instrucţiunii pentru facerea schiţelor de noile institute ce urmează a se 
construi la Cluj, a pregătit planurile şi schiţele detailate ale noului Institut 
botanic, prezentându-le Comisiei de .edificare dela universitate în luna Ia¬ 
nuarie 1922. După studiu amănunţit," comisia s’a declarat deplin mulţumită 
cu schitele prezentate, le-a înaintat prin Senatul Universităţii Ministerului 
Instrucţiunii, cerând'aprobarea lor şi înfăptuirea lucrărilor de clădire. 

Avem deci nădejdea, că printre primele clădiri se va ridica în curând 
şi noul institut botanic, cu un Muzeu corespunzător, pe terenul Grădinii 
botanice noui, ce este în curs de organizare. 

Personalul. 

In personalul Muzeului s’au produs schimbări de mare importanţă. 
La 30 Ianuarie 1922 a murit conservatorul herbarului, distinsul 

bryolog Martin P eterf i, după o boală lungă şi grea. Viaţa şi activitatea 
ştiinţifică meritoasă a acestui apreciat specialist va fi schiţată într’un ar¬ 
ticol special. Aici inzistăm numai asupra meritelor neperitoare pe care şi 
le-a câştigat dl Martin Peterfi dela 1906 începând în organizarea mu¬ 
zeului botanic, lăsând pretutindenea urmele activităţii sale neobosite, ale 
cunoştinţelor sale profunde şi ale gustului său artistic. 

Pentru complectarea postului de conservator al herbarului şi co¬ 
lecţiilor muzeului consiliul facultăţii a făcut paşii necesari, cerând numirea 
dlui Erasmus Iuliu NyărâdY, profesor secundar la Târgu Mureş. 

Ca ordonanţe (camerişti) ai muzeului au. fost numiţi pe ziua de 1 
Aprilie 1921: loan Mir cea şi Simion Lup. 

Pentru montarea plantelor de herbar, cu care am rămas în urmă, 
ani angajat diurnistele Iulia Farkas şi Valeria Lup, plătindu-le din 
fondul Muzeului Ardelean, pus la dispoziţia secţiei botanice de Ministerul 
Cultelor şi artelor. 

Herbarul. 
1. Localul în care se păstrează bogatele colecţiuni de plante ale 

Universităţii şi ale Muzeului Naţional Ardelean este tot clădirea veche şi 
necorăspunzătoare a Institutului de botanică sistematică. 

Aici sunt concentrate toate colecţiile, afară de puţine criptogame şi 
aîară de dubletele păstrate în vechiul teatru naţional. Depozitul de hârtie 
lncă a fost transportat în decursul anului în acest local. 

2. în distribuţia herbarului s’au produs dislocări neînsemnate. O 
importantă muncă s’a săvârşit însă prin lipirea, inventarierea, stampilarea 
§i numerotarea plantelor de herbar. 
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S’au lipit 13,766 plante, şi s’au inventariat şi numerotat 87,837 nu¬ 

mere din herbarul universităţii. # > 
Munca migăloasă a conservării herbarului, în care intraseră de-a- 

binele insectele în decursul răsboiului, a dat de lucru la 3 şi 4 persoane 
de serviciu, care au desinîectat herbarul întâiu cu sulfuri de carbon şi 

pe urmă cu un amestec de petrol şi benzină. Această desinfectare esfe 

încă în curs. 
Un însemnat număr de dublete a fost determinat, etichetat şi împărţit, 

Herbarul Porcius a fost împărţit pe grupe regionale de preparatorul G, 

Bujorean. 
3. Numărul plantelor de herbar este următorul: 

a) Colecţiile Muzeului Naţional Ardelean: 

Plante lipite 
Plante nemontate 
Herbarul Baumgarten 

b) Colecţiile Universităţii: 
Criptogame 
Fanerogame şi criptogame vasculare 95; 

Nemontate etc. circa 28/ 

264,320 
18,000 
19,614 

16,981 

4. Augmentarea herbarului în 1921/22. . . 
în primul rând prin colectările membrilor institutului, dar şi Prl 

schimb şi donaţiuni herbarul a fost îmbogăţit în mod însemnat 
Donaţiuni: I. Grinţescu (pi. din Dobrogea, 70. sp.) 

Gh. P. Grinţescu (diferite plante, multe din Ucrain j. 

M. St am aţin (Piatra Neamţ, 5 sp.) 
Z. Panţu (Dobrogea, 2 sp.) 
E. I. Nyârădy (Transilvania). 
Al. Borza (Munţii Apuseni, Franţa, Anglia). 

Menţiune deosebită se cuvine preţioaselor colecţii de Mixomic 
române (30 ex.) şi de cecidii, (Cecidotheca dacica, 6 vot, 300 sp.) ona 

de proi Dr. M. Brândză. . -e 
In schimb pentru «Flora Romaniae exsiccata» şi pentru alte pa 

Muzeul a primit dela 
Berlin, Muzeul Botanic 
Viena, Staatsmuseum 
Bruxelles, Jardin botanique 
London, British Museum 
New South Wales (Australia) 
Mr. Aleizette (Algir) 

La Brie (Franţa) x^^ op*/ s ' lui 
La acest loc trebue să facem amintire de insuficienţa^ setvl^de 

nostru poştal, care ne»a făcut aproape imposibilă Intrarea în rea,lVst 
schimb cu străinătatea. Şi fascicolii «Florei României exsiccate» am î 
nevoiţi să-i expediem prin curierii legaţiunilor străine, fiindcă P°§ 

(201 sp.) 
(110 sp.) 
(122 sp. + 172 sp.) 
(186 sp.) 
(111 sp.) 
(323 sp.) 
(32 sp.) 
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(cent I-II) 
(504 sp.) 
(39 sp.) 
(406 sp.) 
(4708 sp.) 
(5 voi., 250 sp. 

noastră n’a primit colete pentru străinătate nici în anul al 3»lea al Ro¬ 

mâniei mari. 
S’au cumpărat: 

Kopsch: Bryotheca saxonlca 
Wagner: Plante din Deljblat 
Hayek: Centaureae criticae 
]aap: Zoocecidien 
Reliquiae bryologicae Peterfianae 
Drăgan-Tordai: Herbariu agricol 

5, Excursiile făcute de personalul Institutului şi Muzeului pentru 
îmbogăţirea colecţiilor, în 1921: 

1. Pădurea Hoia (7. IV.), 2. Feneşul săsesc (16. IV.), 3. Făgetul 
Clujului (26. IV.), 4. Fânaţele Clujului (30. IV.), 5. Hoia (2. V.), 6. Târgu 
Mureş-pădure (10. IV.), 7. Cheia Turului, Turda (17. V.), 8. Suat (8. V.), 
9. Feneşul săsesc (9. V.), 10. Blaj şi jur (14-15. V.), II. Fânaţe (20. V.), 
12. Cheia Turzii (22. V.), 13. Făget-Valea Morii (25. V.), 14. Someşul- 
rece-Dobrin (28-29. V.), 15. Caian-Suat (9. VI.), 16. Cluj-Feleac (î. VLj, 
17. Fânaţe (2. VI), 18. Feleac (14. VI.), 19. Fânaţe (16. VL), 20. Satu 
mare (10. VL), 21. Sighetul Marmaţiei-Mt. Bolovan (12. VL), 22. Mt. Pie¬ 
trosul la Borşa (14. VL), 23. Apahida (2. VIII), 24. Piatra Craiului (9-14. 
VIII), 25. Cluj (9-10. VIII), 26. Făget (30. IX.\ 27. Franţa, Le Lautaret 
(27-30. VIL), 28. Turda, sărături (9-10. X.), 29. Someşul rece (6. X.), 30. 
Oradea-mare Băile episcopeşti (19-20. X.), 31. Franţa, Lyon, Francheville 
(MO. VIII). 

6. Utilizarea herbarului. 
In institut ort expediate la diferite adrese au fost consultate plante 

din muzeul nostru de următorii specialişti: l G rin te seu, Gh. Grin- 
fescu, Th. Solacolu, I. Prodan, Fr. Schaser, Tr. Săvulescu, 
îuliu Bihari (Ungaria). 

Muzeul nostru a cerut şi primit spre studiu plante dela Inşi bot. 
din Cernăuţi, Bucureşti, dela dnii Gh. Grinţescu şi ]. Prodan. 

Din cauza insuficientei poştelor noastre n?au putut fi reclamate 
plantele Muzeului trimise spre studiu în străinătate. 

Muzeul botanic ptoprîuzls® 

Această secţiune bogată a Muzeului nostru tânjeşte cumplit din 
cauza lipsei de local corăspunzător. Activitatea noastră s’a îndreptat 
aproape numai spre conservarea obiectelor de până acum. 

S’a revăzut în decursul verii colecţia de trunchiuri, elimihându-se 
piesele, de altfel preţioase, care s’au ruinat sub şopronul deschis unde 
s mtem nevoiţi să le păstrăm. Din grădina botanică s’au mai depozitat 
lot aci 8 trunchiuri noi. 

Muzeul s’a mai îmbogăţit cu o preţioasă colecţie de fructe exotice 
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şi produse coloniale primite în schimb dela Jardin des Plantes, Service 
des cultures din Paris şi dela secţia fanerogamică a Museum-ului din 
Paris. 

Regretatul M. Peterfi cu directorul au compus trei table noi cu¬ 
prinzând plantele caracteristice din Cheia Turzii şi Muntele Scăriţa. 

Un pas însemnat spre reorganizarea Muzeului s’a făcut prin alcă¬ 
tuirea unui inventar pe fişe. S’a reorganizat colecţia de alge şi ciuperci, 

Publicaţiile Muzeului. 

h «Buletinul de informaţii al Muzeului botanic şi grădinii botanice 
dela Universitatea din Clup şi-a încheiat primul an de apariţie; este prima 
revistă botanică română care a încheiat un an complect şi a intrat într’al 
doilea. 

Publicarea ei a fost facilitată şi de Onoratul Minister, care a abonat 
80 exemplare. Deosebit de important pentru institut a fost marele număr 
de reviste şi publicaţii primite în schimb pentru modesta noastră publicaţie. 

Interne: 1. Bulletin de la Section Scientifique de l’Academie Rou- 
main, 2. Analele Dobrogei, 3. Ahnaîes scientifique^ de l’Universite de 
Jassy, 4. Revista Ştiinţifică, 5. Revista Pădurilor, 6. Vieaţa Agricola, 7. 
Convorbiri Literare, 8. Buletinul Agriculturii, 9. Buletinul Societăţii de 
Ştiinţe din Cluj. 

Externe: 10. Bulletin de la Societe Bofanique de France, 11.. Dulie- 

tino della Societa botanica italiana, 12. Kew Bulletin, 13. Notizblatt des 
Bot. Gartens und Museums Berlin, 14. Record, Brooklyn Botanic Garden, 

15. American Journal of Botany, 16. Bulletin du Jardin Bofanique de 

1’Etat, Bruxelles, 17. Botaniska Notiser (Lund), 18. Botanica! Abstrads 

(Washington), 19. Bulletin of the Arnold Arboretum (S. U. A.), 20. Linnean 

Society of New South Waîes, 21. Lyon Horticole et Horticultura Nouvelle 

(Lyon), 22. Publicaţiile botanice din Copenhaga, 23. Publicaţii botanice din 
Cordoba (Argentina). 

2. Din publicaţia »Flora Romaniae exsiccata» a apărut centuria a 
doua pe lângă colaborarea alor 22 specialişti din ţară. Având ca scop 
principal editarea speciilor critice, noui ori rare din ţară, aceasta Flora 
va alcătui pe încetul un «herbariu normal» al florei române, cuprinzând : 

cel puţin toate fanerogamele noastre. 
Aşteptăm cu nerăbdare îndreptarea halului dela poştă ca să putem 

în sfârsit expedia fascicolii acestei publicaţii. 

Dotaţiunea Muzeului. 

In budgetul anului 1921/22 s’a prevăzut în sfârşit un fond special 

anual pentru Muzeul Universităţii, suma de 25.000 Lei. 
Pentru întreţinerea şi îmbogăţirea colecţiilor muzeului ardelean, Mi¬ 

nisterul cultelor a ordonanţat în anul budgetar 1921/22 suma de 8550 lei. 
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Vizitatorii Muzeului* 

Pe lângă numeroasele şcoaîe secundare, normale etc. din vechiul 
regat, care In mod lăudabil caută orce prilej să cunoască Ardealul şi 
instituţiile lui culturale, Muzeul a avut de înregistrat vizita alor peste 100 
persoane» 

Regretăm mult, că abia colecţiile din şalele Institutului de Botanică 
generală sunt accesibile marelui public, iar materialul înmagazinat în ve¬ 
chiul teatru naţional este inaccesibil doritorilor de a se instrui şi informa 
asupra bogăţiilor noastre vegetale. 

Lucrările ştiinţifice 

ale personalului Muzeului se pot urmări în rubrica «Bibliographia bota¬ 
nica Romaniae» a acestei reviste, 

Compte rendu de l’activite du Musee Botanique 
de rUniversite de Cluj en 1921. 

* 

Far 

le direcieur AL, BORZA, 

La direction du Musee botanique a du. lutter egalement cette annee 
contre toutes Ies diîficultes provenant du manque dJun edifice propre â 
abriter l’herbier et Ies autres collections, Toutefois Ies premiers pas ont 
ete îaits pour remedier au mal. L’architecte C, Popovici, engage par le 
Ministere pour construire Ies nouveaux instituts de FUniversite de Cluj â 
presente Ies plâns de.FInstitut botanique, qui doit etre construit prochai- 
nement sauvant ainsi de toute deterioration notre riche materiei scientifique, 

L’inventaire complet de Fherbier â ete fait; ii indique 442,876 plan- 
tes, dont 140,932 sont propriete de FUniversite et 301,944 â tort ou â 
raison sont inscrites dans Finventaire du Musee naţional transYivanien. 

Par des donations (page 58—59 du texte roumain), des echanges ou 
des achats Fherbier s’est enrichi de 7538 exemplaires. A remarquer Ies 
bryophytes du regrette conservateur de Fherbier, Martin Peterfi, de- 
cede le 30 janvier 1922. 

Pour augmenter nos collections, le personnel de FInstitut a fait lan 
dernier 31 excursions. Les collections ont ete consultees par 7 specialistes 
du pays ou de- Fetranger. 

Le Musee proprement dit (collection de produits vegetaux) s est en- 
richi d'une jolie collection de fruits etc. requ du Museum d'histoire natu» 
relle de Paris, 

Le fonds annuel mis â notre disposition par Fetat'(25.000 lei pour 
les collections de FUniversite et 8550 pour la section botanique du Musee 
naţional transylvain) sufîit â peine â Fentretien des collections. 
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Les publieations du notre Institut sont: 
1. Le «Bulletin d’inf ormations» qui est entre dans sa deuxieme 

annee d’existence et qui nous â apporte un nombre important de revues 
en echange. 

2. «Flora Romaniae exsiccata», dont a păru la deuxieme 
centurie. II est â regretter, que la circulation poştale n’etant pas encore 
normale, les colis posteaux n’ont pas toujours pu etre envoyes ou on 
les desirait. 

Les fravaux scientifiques du personnel sont indiques dans la rubri- 
que «Bibliographia botanica Romaniae» de ce bulletin. 

Bibliographia botanica Romaniae. *) 
Composuit AL. BORZA. 

Antonescu, G. P., 1922. Pădurile din Maroc (Dare de seamăj (Revista 
Pădurilor, t. XXXIV, p. 132-137). 

— 1922. Pădurile de pe munţii Arif (Revista Pădurilor, t XXXIV, 
No. 2, p. 53—67). 

Bohtolo vschi, I., 1919. Contribuţiuni la studiul varietăţilor de viţe de 
vie, cultivate în Basarabia. Chişinău. 

— 1919. O mică schiţă ampelografică, Chişinău. 
Borza, ALv 1922. Flora Grădinilor ţărăneşti române. L Mărul (Pyrus 

Malus L.) La flore des Jardins des paysans Roiimains. 1. Le 
pommier (Pyrus Malus L.) (Resume). (Buletinul de Informaţii al 
Grădinii botanice şi al Muzeului botanic dela Universitatea din 
Cluj, t. I (1921), No. 3., ps 64—86, et in „Lyon-Horticole et Hor- 
ticulture nouvelle“, t. a. 1922, no. 6, p. 92—93). 

Cornăţeanu, N, D., 1922. Mecanismul absorbţiei apei şi sărurilor la 
plante (Viaţa Agricolă, t. XIII, No. 7, p. 214-216). 

Davidescu, N., 1922. Conservarea pădurilor şi buna lor utilizare (Re¬ 
vista Pădurilor, t. XXXIV, No. 4, p. 156-169). 

Drăgan, I„ C., 1922. Cercetări asupra germinaţiei seminţelor (Viaţa Agri¬ 
colă, t. XIII, No, 2). 

— 1922. Germinaţia cerealelor infectate de ciuperci (Viaţa Agricolă, 
t XIII, p. 259-266). 

*) In această Bibliografie se enumără cât se poate de complect publicaţiile bo» 
tanice care privesc pe deantregul ori în parte flora actualei Românii* precum şi toate 
publicaţiile botanice de orce natură, a autorilor români. 
... .. Dn}} autori sunt rugaţi a trimite redacţiei lucrările lor, ori cel puţin indicaţii 
bibliografice coraspunzătoare, pentru a putea ţine la curent această bibliografie şi a-i 
întregi lacunele. 

i bibliosrnpbi^ comprende les publieations concernant entierement ou en 
nu’p ipl a Roumanie d’aujourd'hui et tous les publieations botaniques, quelles qu enes soient, des roumains. 
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Drăgan L C„ 1922. Influenţa solului asupragerminaţiutiei (Viaţa Agricolă, 
t. XIII, No. 11, p. 326—333). 

Drăgan, I. C„ 1922. Infuenţa umflării anterioare asupra facultăţii de 
germinaţie la seminţele alterate. (Viaţa Agricolă, t. XIII, No. 5, 
p8 145—150). 

— 1922, Repartizarea apei în semânţă (Viaţa Agricolă, L XIII, No, 
4, p. 111—116). 

Dobrescu, E., 1922. Importanţa pomilor roditori în Bihor (Viaţa Agri» 
cola, h XIII, No. 6, p. 181—185). 

Gârbovea nu, C, 1922. Situaţia agrară economică a jude Sălaj (Viaţa 
Agricolă, t. XIII, No. 8, p. 240—245). 

Hăşeganu, I., 1922. Florile vivace în grădină (cu planşă) (Viaţa Agri¬ 
cola, t. XIII, No. 6, p. 174—177). 

— 1922. Relativ la cultura cepei (Viaţa Agricolă, t. XIII, No. 6, 
p. 185—187). 

Ionescu, Stan, 1921. Contribution a l’etude du role physilogique des 
anthocyanes (C. R. Acad, Sc. Paris, 1921, t. i72, p. 1311—1313). 

loneseu^Argetoaia, 1922. Burueni de leac (Gazeta Maramureşană, 
t. III, No. 111). 

Knechtel, W. R., 1922. Boalele care cauzează putrezirea fructelor (Viaţa 
Agricolă, t. XIII, No. 6, p. 178 -181). 

Lacriţeanu, C., 1922. Producerea şi alegerea seminţelor. Turnu-Severin. 
Leon, A., 1922. In legătură cu cultura grâului (Viaţa Agricolă, t. XIII? 

No. 8, p. 245—248), 

Munteanu, A. V. C., 1922. Contribuţiuni la ameliorarea grâului româ¬ 
nesc (Teze prezentate Facultăţii de ştiinţe din Cluj pentru obţi¬ 
nerea gradului de doctor în ştiinţele naturale. No. 2). Cluj, 

Cartea Românească, 94 p. 8°, 8 planşe. 
Olaru, D. A., 1922. Acţiunea manganezului asupra vegetalelor inferioare şi 

în special asupra microbilor (Viaţa Agricolă, t. XIII, No. 8, p. 

231—237). 
~ 1922. Experienţele cu îngrăşămintele manganice în diferite ţări 

(Viaţa Agricolă, t. XIII, No. 5, p. 137—143). 

Olarii, A. D., 1922. Formarea de produşi. otrăvitori în fânul proaspăt 

(Viaţa Agricolă, t. XIII, No. 4, p. 122—124). 
1922. îngrăşămintele chimice în agricultură. (Viaţa Agricolă, t. 

XIII, No. 4, p. 103-110 şi No. 7, p. 205-213). 
— Observaţiuni asupra întrebuinţării îngrăşămintelor. (Viaţa Agri¬ 

colă, t, XIII, p. 68—71). 
—- Rolul manganezului în Agricultură. (Buletinul Soc. de Ştiinţe din 

Cluj, 1.1, p. 201—214 şi Contribuţiuni botanice din Cluj, t. I, f. 2.). 

Pater, B., 1922. EinneuerSchădlingan Melissa bfftcinalis(Pharmazeutische 
Zentralhalle fur, Deutschland, 63 Jahrgang, No. 15, p. 207), 
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Pater, B., 1922. Uber Varietăten von Atropa Belladonna L. (Pharmazeu- 
tische Zentralhalle fur Deutschland, 63. Jahrg. No» 6). 

Petrescu C., 1922. Pax, F.: Pflanzengeographie von Rumănien, (Re¬ 

cenzie) (Revista Ştiinţifică „V. Adamachi*, t. VIII, No. 2,p.l01.)t 

Pop o vi ci, Elena, Al., 1922. Plante rare la noi. Tisa. (Revista Ştiinţifică 

„V. Adamachi", t. VIII, No. 2, p. Î01). 
Pro dan I., 1922. Oecologia plantelor halofile din România, comparate 

cu cele din Ungaria şi şesul Tisei din regatul SHS. (Buletinul 

de informaţii al Grăd. bot şi al Muzeului bot. deîa Universi¬ 

tatea din Cluj, t. II, No. 1, p. 1—16). 
Rădulescu, D„ 1922. O privire asupra regiunii fructifere din Muscel 

(Viaţa Agricolă, t. XIII, No. 6,.p. 166-168). 
Romer, J., 1922. Schimbul meu de scrisori cu ' Florian Porcius. Mein 

Briefwechsel mit Florian Porcius. (Buletinul de informaţii al 
Grădinii bot. şi al Muzeului bot. dela Universitatea din Cluj, 

t.T. (1921), No. 3, p. 57-63). 
— 1921—22. Versuch einer Geschichte der botanischen Erfoschung 

Siebenbiirgens (Schule und Leben, Deutsche Lehrerzeitung fur 
Grossrumănien,’t. III, No. 3, p. 41—47, No. 4, p. 49—56). 

Sado veanu, V., 1922. Despre flori şi burueni folositoare (Călăuza agri¬ 
cultorilor şi viticultorilor moldoveni t. I, No. 4—5, p. 77—79.) 

Schedae ad Floram Romaniae exsiccatam, a Museo boţanico Uni- 
versitatis Clusiensis editam. Cent. II. (Buletinul de Informaţii 
al Grădinii bot. şi al Muzeului bot. dela Univ. din Cluj, t. II, 

No. 1, p. 18-36). 
Sandu Aldea, C., 1922. Introducerea în Genetică. (Viaţa Agricolă, t. 

XIII, No. 4, p, 97—100). 
Si m io ne seu, I., 1922. Sălcile (Revista Pădurilor, t. XXXIV, No. 4, p. 

143-145). 
Stamatin,*M., 1922. Flora de pe sticla geamurilor dela ferestre. (Revista 

Ştiinţifică «V. Adamachi», t. VIII, No. 3, p. 140*. 
Ştefănescu, D. I., 1922. Fructele Basarabiei (Buletinul Agriculturii-, t, I, 

* . No. 1-3, p. 57™_96). 
— Grădina familiei (Viaţa Agricolă, t. XIII, No. 6, p. 172—174). 
— 1922. Horticultura ca artă, ca ştiinţă şi ca profesiune (Viaţa 

Agricolă, t. XIII, No. 6, p. 161 — 165]. 
— 1922. O pagină din istoria grădinilor (Viaţa Agricolă, t, XIII, 

No. 6, p. 168-172). 
— 1922. Simple constatări horticole (Viaţa Agricolă, t. XIII, No. 8, 

p. 257—258). 
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Colecţiuni exsicate din România. — Collections 
exsicates de Roumanie. 

1. My^o^Ycetes de Roumanie, Recoltees, preparees et determinees 

par ie professeur Dr. Marcel Brândza, 

A apărut în ediţia a 2-a seria I din A păru dans la 2»e ediiion la î-ere 

această valoroasă publicaţie de mîxomi- serie de cette publication valoreuse de 

cete, cuprinzând următoarele specii: myxomycetes, contenant Ies especes: 

1. Physarum contextum Pers., 2. Ph. mutabile Li ster, 3. Ph. cnereum Pe rs., 

4. Ph. citvinellum Peck., 5. Ph. sinuosum W e in m., 6. Ph. connatum Li ster, 7. 

Craterium leucocephalum Ditm., 8, Diachaea leucopoda Rost., 9. Leocavpus fragilis 
Rost,, 10. Diderma testaceum Pers., 11. Physavum penetrate Rex, 12. Didymium 
nigripes Fries, 13. Linbaldia effusa Rost., 14. Cribraria pyriformis Şchrad.var 

notabilis Rex, 15. C. intricata Schrad., 16. Stemonitis ferruginea Ehremb., 17. S. 

fusca Roth 18. S. f. var. conftuens Lister, 19. S. pallida Wingate, 20. Lampro- 

derma columbinum Rost., 21. L. arcyrionema Rost., 22. L, Gulielmae Meyîan, 23. 

Hemitrichia Şerpuia Rost., 24, H. Vesparium Macbr., 25. Trichia varia Pers., 26. 

Tr. favoginea Pers., 27. T. scabra Rost., 28. Arcyria Oerstedii Rost., 29. A. tinerea 
Pers., 30. A. denudata (L.) Wettstein. 

Toate speciile au fost văzute de dş. Toutes Ies especes ont ete revues par 

G. Lister dela Londra şi comparate cu M-elle G. Lister de Londres et compa- 

exemplarele dela British Museum. rees avec Ies echantillions du British Mu- 

Colecţiunea completă va apare în şase seum. 
sTerii. La collection complete paraîtra en six 

series. 

2. «F/ora Romaniae exsiccata» a Museo Botanico Universitafis 
Clusiensisi edita. Centuria II die 28 Marţii 1922 in lucem 

p rodiii 

Schedele publicate în Nr. 1 din voi. II. Les schedes publies dans le 1-er No 
al acestui Buletin. du voi. II de ce Buîletin. 

Societăţi ştiinţifice. Societes scientifiques. 
Societatea de ştiinţe din Cluj. Societe des Sciences de Cluj. 
Şedinţa dela 13 Aprilie 1922. Seance du 13 Avril 1922. 
Thomas: Vieaţa îâră de microbi. Thomas: La vie sans microbes. 

Şedinţa din 11 Maiu 1922. Seance du 11 Mai 1922. 
Al. Borza: Plante nouă ori critice Al. Borza: Plantes nouvelles ou 

din România. critiques de la Roumanie. 
Autorul prezintă plantele constate ca L’auteur presente les plantes dont 
spontane în îlora Transilvaniei: Sa- Findigenat en Transsylvanie a ete 
rothamnus scop anus (L.) Wimm., constate recemment: Savothamnus 
Spivaea salicifoîia L. şi vorbeşte scorparius (L.) Wimm., Spiraea sa- 
despre Heliosperma * quadvifidum licifolia L. et parle de la plante 
L. subsp. emarginatum (Pantu et Heliosperma quadvifidum L. subsp. 
Pro cop.) Grint, * emarginatum (Panţu et Procop.) 

Grint. 
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Informafiuni 

O vizită prin Grădinile Botanice din Apus. 
Răsboiul crâncen abia terminat a adus perturbatiuni adânci şi în 

viaţa culturală şi ştiinţifică, înăbuşind pe alocuri cu desăvârşire orce lică¬ 

rire de porniri culturale. 
Şi grădinile botanice au resimţit puterea axiomei: «Inter arma si» 

lent Musae». Căci iată, de fapt, ce am putut constata în privinţa aceasta 
într’oc ălătorie de studii făcută în vara anului 1921 prin câteva state din Apus. 

Viena. înghesuită între case, în mijlocul oraşului, grădina botanică, 
organizată după concepţiile marelui A. Kerner este o instituţie^ de 
seamă şi acum. Pe lângă «sistemul» binişor decimat de răsboiu, găsim 
grupe geografice de arbori şi arbuşti, peste care răsboiul a trecut fără a 
lăsa urme. Flora Japoniei, flora pontică, mediteraneană, siblrlcă, alpină, 
de Zeelanda-nouă, Australia, Himalaya şi stepele central-asiatice sunt 
reprezentate prin colecţii mai mici şi mai mari de frumoşi arbuşti şi 
copaci, iernaţi în parte în serele ce pe semne au avut combustibilul ne» 
cesar şi în timpurile cele mai critice. Grupele biologice şi morfologice 
sunt instructive şi bine întreţinute, arătând în special hibridizarea în pilde 
elocvente (Geum urbanum X nuale — G. întermedium etc.). 

Plantele ornamentale săteşti mai răspândite servesc iarăşi Intructiei 
publicului numeros, care tăbăreşte ziulica întreagă în grădină, preocupat 

la orce caz nu tocmai totdeauna de studii botanice. 
Complecte şi bineîntreţinute sunt grupele plantelor utile (medicinale, 

alimentare, industriale), în mod instructiv etichetate şi expuse. 
Cu frică m’am apropriat de complexul de florării, alcătuit din 10 

sere mai mari şi mai mici. Aici mă aşteptam să găsesc un morman de 
flori ofilite şi cadavre de plante gingaşe îngheţate, usucate. Ce plăcută 

surprindere însă! 
Ici o bogată colecţie de Nepenthes cu alte carnivore Interesante, m 

altă casă gingaşe Orhidee, dincolo un sortiment ales de suculente, Be* 
gonii, ferige şi Gesneracee bineîntreţinute te întimpină, mulţumite de tra- 
tametul îngrijit de care au parte. O serie de 112 ghivece cu culturi în¬ 
grijite de hepatici te pune în uimire în ultima seră. Un palmariu cu di¬ 
mensiuni mai modeste adăposteşte de asemenea frumoase plante. 

Ce luptă titanică a trebuit să dea direcţiunea, inspirată de^ nobile 
şi străvechi tradiţii pentru conservarea comorilor de vegetale, îngrămădite 

în această grădină botanică de generaţii muncitoare în trecut! Alături de 
culturile impunătoare din serele Schonbrunnului, grădina botanică din 
Rennweg este interesantă şi instructivă şi după dezastrele răsboiului; a 
rămas un focar de ştiinţă cum a fost înainte! 

Geneva. Grădina botanică a oraşului Geneva este citată printre cele 
mai moderne ca organizaţie şi mai bogate în plante cultivate în liber. 
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După un drum de 2 km de-alungul minunatului lac Leman ajungi 
îa parcul Ariana, unde a fost mutată la 1902 grădina botanică veche, si» 
luată în centrul oraşului, organizată de genialul A. P. de Când oile* 
Grădina este alcătuită din două parcele. Cea mai mică este situată între 
lac şi drumul spre Lausanne. Aci este institutul botanic numit «Conserva» 
toire^, cuprinzând una din cele mai bogate biblioteci botanice din lume, 
herbarele clasice ale familiei de Când oile, herbarele Burnat, Boissier, 
iar în subsol un muzeu cu producte vegetale, îngrămădite în număr prea 
mare în neîncăpătoare dulapuri de fier, aranjate însă în mod instructiv. 
In subsolul clădirii este şi administraţia grădinii, depozite de material etc. 
Lângă institut mai sunt şi răsadniţe şi grădina de rezervă. 

De partea ceealaltă a şoselei, până la calea ferată Geneva—Lausanne 
se întinde grădina botanică propriuzisă, alcătuită din următoarele secţiuni: 
partea sistematică, grupele biologice, departamentul geografic şi florăriile. 
Sistemul este aranjat după metoda dela Kew: 32 straturi înconjurate de 
un rozor lat de iarbă se înşirue milităreşte, înfăţişând grupele sistemu¬ 
lui Englerian. Scumpetea braţelor de muncă a făcut să se rărească şi 
aci rândurile celor vre-o 2000 specii herbacee cultivate înaintea răsboiului. 

Arbuştii sunt plantaţi aparte la marginea de SE a grădinii întriun 
bogat fmticetum. Partea apuseană a grădinii este rezervată unui arbore» 
tum cu peste 500 specii. 

Fala grădinii este secţiunea geografică, cu numeroase masive mai 
mari şi mai mici de stânci de calcar, granit şi şisturi cristaline, adăpostind 
plantele diferitelor regiuni. Ceeace te impresionează mai mult este felul 
artistic şi pitoresc cum sunt alcătuite aceste stâncării, imitând până în 
cele mai mici detailii sălbătecia munţilor. Meritul reuşitei este pe lângă 
ai directorului 1. Briquet a arhitectului peisagist M. Iules Allemand. 

N’avem răgaz mai mult să ne oprim la grupele aziatice, care ne dau 
o idee destul de bună — fiind bine întreţinute, udate şi plivite — de far¬ 
mecele florei japoneze, tibetane, caucazice etc. Carpaţii şi Balcanii cuprind 
la un loc, buni cunoscuţi de acasă: Câmp anul a carpatica, Erysimum Witt- 
manni} Iris hungarica, Geranium macrorrhizum etc. De»o bogăţie mare 
sunt grupele Alpilor, clădite din roce felurite şi despărţit® prin peluze 
frumoase. In duda secetei excesive, care a pârjolit întreaga vegetaţie în 
vara 1921 şi în acest colţ al Elveţiei, stâncăriile grădinii botanice din Ge¬ 
neva sunt încărcate cu o podoabă multicoloră de flori, ce promit o re¬ 
coltă bogată de seminţe, de care abia s’au strâns şi aci în timpul răsbo¬ 
iului. Şi numeroasele etichete văduvite arată urmele anilor de îngrijorare 
ce-au stăpânit această ţărişoară pe timpul războiului din vecini şi care 
frământă în timpurile postbelice aproape catastrofal populaţia unei teri ce 
se sufocă în urma valutei prea bune. Trecând pe lângă lacul de un far¬ 
mec pitoresc, ajungi la serele grădinii, 5 la număr, înconjurate de grupu¬ 
rile plantelor exotice scoase vara la aer liber. Personalul foarte rebus 
abia răzbeşte să întreţină curat colecţiile remarcabile de Orhidee, palmieri, 
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Cicadee, etc. Nu lipsesc nici aici Nepenthes-e, îillandsia, Melasiomatace 
etc. Tendinţa direcţiunii a fost să cultive în sere numai strictul necesar 

ca plante exotice utile ori plante importante pentru învăţământul superior 

reducând la minimul posibil cheltuelile de întreţinere a serelor, lăsând îr 

sarcina capitalelor mari construirea şi întreţinerea florăriilor vaste şi im¬ 

punătoare. O pildă vrednică de imitat şi la noi! In schimb datori suntem 

să dăm şi noi în grădinile noastre botanice cea mai mare extensiune şi 
atenţiune grupelor geografice, reprezentând flora română, urmând exemplul 

luminat al Genevei. 
• (Va urma). 

• - 7 Al. Borza. 

Personali a. 
Dl Erasmus J. Nyârădy a fost M. Erasmus J. Nyărâdy a ete 

numit pe ziua de 1 Iunie, cu titlu nomme, a titre definitiv, conser- 
deîinitiv, conservator al herbarului vateur de l’herbier ef des collec- 
şi colecţiilor dela Muzeul botanic tions du Musee botanique â l’Uni- 
la Universitatea din Cluj. versite de Cluj. 

Apărut la 25 Iulie 1922. 
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Oecologia plantelor halofile din România, com¬ 
parate cu cele din Ungaria şi şesul Tisei din 

regatul SHS. 
(Die Oekologie der Halophyten Romăniens, in Vergleich mit den» 
jenigen Ungarns und der Theiss-Ebene des Konigreichs SHS). 

De 

IULIU PRODAN. 
Cluj. 

III. 

Condiţiuni telurice. Mult timp a fost considerată ca plantă caracteris¬ 
tică solurilor cu conţinut de C03 Na2, în cari abundă Ungaria. De aceea 
s’a şi crezut, că e endemică în această ţară. Mai târziu s’a aflat insa şi 
în România în mai multe locuri, ba chiar şi în părţile ardelene în jud. 
A ba inferioară, comuna Ţapu, „in locis salsis in Winzerthal", leg. J. Barth. 
(jâvorka, Bot. kozl., t. XIII, fasc. 1—3. 1914. p. 27). In Ardeal creşte însă 
mai adeseori în sol cu conţinut de Na CI. Din punct de vedere fizic 
preferă soluţiile argiîoş-sărate, cât şi solurile prundoase; mai bine îi con¬ 
vine solul nisipos mai moale, sau loessul. Extensiunea ei atârnă dela 
ochiurile din sărături (locuri deschise, unde de regulă găsim eflorescenţă 
de sare). Camphorosma se iveşte la început în ochiurile acestea sau pe 
muşuroaiele mai ridicate, de unde înaintează treptat spre periferia sărăturii, 
căutând deoparte locuri mai libere (păscute), de altă parte pe acelea 
presărate cu gunoi (baligi). Cazul din urmă îl întâlnim în sărăturile dela 
laşi şi^ Valea-sărată (nu departe de Copou). Cu cât ochiurile^ devin mai 
dese şi sunt mai puţin inundate, cu atâta devine mai frecventă şi planta, 
Până când în urmă năpădeşte teritorii estinse, formând un tapet destul 
de des (Comana spre Grădiştea). Cu timpul se ivesc în asemenea ochiuri 
(cu deosebire mai puţin sărate) şi alte plante, ca Podospermum, Plantăgo, 
diferite graminee etc. Acolo unde nu o stânjeneşte nici o altă plantă, iar 
pământul e bogat în humus, găsim exemplare verzi, mari, proaspete (Braila, 
fosta Ungarie corn. Bâcs-Bodrog, comuna Gakova, pe marginea trestişurilor). 
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Dacă însă numărul plantelor însoţitoare creşte, atunci tapetul devenind mai 
des; Camphorosma se tot răreşte, îşi modifică statura prostată, devine 
erectă, până când în fine exemplarele rămân atât de debile, încât le putem 
considera cu drept cuvânt ca o formă a parte. 

Asociarea. La Iaşi (în Vaîea-sărată) în locurile sărate, plantele se 
succedează în modul următor: 

1. La centru Bolboschoenus maritimus (în apă). 
2. Juncus bufonius, Cynodon Dactylon (pete), Atriplex tataricum, şi 

Atriplex. hastatum. 
3. In locurile mai ridicate Camphorosma ovata. 
4. Arte misia mo nogy na. 
Tot aici o găsim asociată cu Artemisia monogyna, Podospermm Jac- 

quinianum, Atropis limosa, Cynodon Dactylon, Atriplex tataricum, Lepidiutn 
ruderale, mai înafară cu Festuca pseudovina. La Cucuteni (10 Aug. I9i2) 
prin păşunile sărate din dosul gărei, în cari se studiază foarte bine apariţia 
plantelor de sare, o întâlnim pe malurile (prismele) sărăturei dealungul 
unei linii şerpuitoare albe formate din eflorescenţe de sare, care ne amin¬ 
tesc întrucât-va spumele, ce. rămân în urma izbirei valurilor, de-aîungul 
malului mării. Aici o găsim asociată cu Atropis distans, Atriplex hastatum. 
In medii identice o aflăm şi la Piscu (27 Iulie) în floare, Ia Comana spre 
Grădiştea. 

Unele locuri mai joase sunt inpopulate de Beckmannia eruciformis, iar 
spre periferie se iveşte Camphorosma ovata, pe măsură ce solul se ridică 
şi devine mai uscat. La îilceput e izolată, sau asociată cu Heleochloa 
schoenoides, în curând o înconjură însă o grămadă de însoţitoare ca: Atri¬ 
plex litorale, Plantago maritima, Aster pannonicus etc., la cari se mai ali¬ 
peşte şi Lotus tenuifolius, Trifolium fragiferum, în cât acestea o copleşesc 
şi o forţează să-şi caute locuri mai libere, cum sunt ogaşele mici de 
apă. In genere societăţile altor plante îi sunt neplăcute. 

Faptul că în România veche Camphorosma nu ocupă teritorii atât 
de întinse, se datoreşte împrejurării, că sărăturiJe româneşti au un mare 
grad de umezeală; imediat însă ce apele stagnante vor afla scurgere, vor 
fi create condiţiile cele mai favorabile pentru răspândirea acestei plante. 

In Ungaria centrală, între Dunăre şi Tisa, o găsim cu deosebire în 
părţile nisipoase în societatea plantei Plantago maritima, pe când în soluri 
argiloase se asociază cu Artemisia monogyna, Poa bulbosa, Sedum caespi- 
tosum, etc. 

Kochia hirsuta NoJte. 
Speciile genului Kochia trăesc în diferite soluri aşa d. e. K. arenariu 

în soluri nisipoase (Deltă); K. prostata în soluri bogate în loess (Cerna- 
vodă, Titel ___ Jugoslavia); iar K. hirsuta ca haîofilă-suculentă, suportă 
numai soluri umede; K. scoparia e cultivată sau ruderală. 

Haîofila K. hirsuta impopuîează de obicei marginea lacurilor, sau 
locuri, în cari stagnează apa de ploaie. Plantele, care o însoţesc sunt şi 
ele suculente (vezi Salicornia herb acea). 

S alico rnia herb acea L. 
Prezenţa acestei plante e cel mai sigur indiciu că avem a face cu 

sol sarat. De aici derivă şi numirea ei populară de „iarbă sărată“. La 
noi in special în vechiul regat e cea mai răspândită plantă halofilă, cu 
deosebire în regiunile litorale, pe marginea sinnrilor şi insulelor mai umede, 
când malurile nu sunt prea ridicate şi stâncoase. O întâlnim asociată cu 
opergulana • rubra, Suaeda maritima, Kochia hirsuta. 
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faptul, că o găsim în apropierea mărei dovedeşte, că numai aici îşi 
găseşte condiţiile absolut necesare şi indispensabile vegetaţiei: umezeala, 
apa sărată, pe care o găseşte in straturile superficiale sau chiar la supra¬ 
faţa solului. Ţesăturile mecanice ale ei sunt foarte rudimentare, încât îşi 
menţine statura erectă numai datorită turgescenţei celulare. îndată ce aceasta 
nu mai e asigurată, prin absenţa apei, planta piere în mod fatal. Numai 
astfel ne putem explica de ce nu o găsim în unele locuri ale ţării, destui 
de bogate în plante halofile,ca de ex. în jurul Bucureştilor, la Comana 
spre Grădiştea, unde vegetează destul de bine Camphorosma ovala. 

Suaeda maritima (L). Dum. 
Aparţine, ca şi precedenta, plantelor cu ţesuturi mecanice rudimentare, 

cari recurg prin urmare la turgescenţă, pentru a-şi asigura existenţa. Creşte 
deci în aceleaşi medii ca şi Salicornia. Lipsind în cursul râurilor şi al 
lacurilor cu apă dulce, e o halofilă tipică. Preferă locurile nisipoase, 
prundoase de litoral; de aceea e foarte frecventă pe malul mării şi mai 
puţin răspândită în soluri argiloase. In puncte mai ridicate înfloreşte deja 
prin August, cătrâ finea lui Octombrie sucombă în urma ploilor de toamnă, 
se usucă şi înegreşte. Plantele uscate înegresc chiar şi în erbari. 

Asociarea. In România se asociază cu deosebire cu Salicornia her- 
bacea, Kochia hirsuta, Spergularia ruhra. In Ungaria centrală în jurul lacului 
Palics o găsim asociată cu Cyperus pannonicus, Crypsis aculeata, şi Aster 
vannonicus, iar la Stanisics creşte împreună cu Atropis limosa, Crypsis 
aculeata, şi în apropierea Camphorosmei, care ocupă puncte mai ridicate, 
iar Suaeda pe cele mai joase. Tot în locuri sărate provine o variaţiune 
a acesteia 5. salinaria Schur., care diferă de precedenta prin seminţele 
pe mărgini netede (nu punctate). 

Arthrocnemum glaucum Sternb. u. Un ger. 
Are multă asemănare cu Suaeda maritima, de care diferă în toate 

părţile sale, cari sunt mai lemnoase, iar inflorescenţa împărţită în cicatrice. 
E o plantă mediterană tipică, staţionează în Sicilia, pe insulele Mării Negre şi 
pe litoral formează grupe rotunde, de culoare verde, cari se saamănă foarte 
bine cu acelea alcătuite de Suaeda. Printre aceste grupe întâlnim uneori 
exemplare uscate de Frankenia pulverulenta (insula Smeica. la lurilovca). 

Salsola Kali L. (S. aspera Pali.) 
E o plantă a locurilor arenoase, penare o smulge vântul uşor din 

pământ şi o transportă chiar şi în locuri sărate; aici seminţele germinează 
destul de bine. O găsim şi pe marginea mării, cu deosebire în societatea 
plantelor ruderale. Are două forme mai cunoscute: a) S. crassifolia FenzI. 
care are o statură mai mult difusă, şi rare-ori erectă şi b) S. angastifolia 
Eenzl. cu o statură erectă şi ramurile orizontale întinse. 

Creşte însă şi prin locuri argiloase nesărate, amestecate cu puţin nisip 
sau loess. Asemenea soluri sunt Valea Slănicului la Buzeu, Feteşti, în Do- 
brogea la Măcin, pe dealurile din cursul Dunării. Tot în Dobrogea o 
cosesc şi o folosesc ca nutreţ. Se zice că animalele o mâncă bucuros, 
deoarece e sărată (numirea vulgară: Ciurlanî, tărtanU 

Salsola Soda L. ^ . ,w 
E mai rară decât precedenta, şi o considerăm ca o adevarata planta 

halofilă. Are două forme. In locuri scurse, dar ierboase găsim exemplare 
cu statură mai scundă, slabe-verzi (Brăila). O altă formă,- caiŢ provine 
mai mult în sărăturile mai estinse şi mai umede, are statură mai robusta, 
mult ramificată, tufoasă mai mult roşie: aceasta diferă numai puţin de 
Kali, cel puţin la prima vedere. Exemplarele acestea robuste se aseamana cu 
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planta precendentă şi în ceeace priveşte răspândirea seminţelor. Vântul 
le aruncă în depărtări mari, unde îşi lasă seminţele coapte. Până când 
însă la S. Kali efectul vântului se traduce prin desrădăcinare complectă 
(planta creşte în sol nisipos), S. Soda trăind în soluri argiloasenu e com¬ 
plet desrădăcinată, ci numai ruptă în partea inferioară a tulpinei. Ruperea 
aceasta se întâmplă cu uşurinţă, tulpina fiind în mare parte putredă în urma 
acţiunei apelor stătătoare. Uneori ambele forme cresc într’un loc, 

Asociarea. Planta aceasta provine în România mai mult în pâlcuri 
mici, ca d. e. Brăila între monument şi Lacul-Sărat. Nu se prea asociază 
cu alte plante. 

Nu tot aşa stă lucrul în fosta Ungarie, unde ocupă teritorii estinse. 
Aşa d. e. în corn. Bâcs-Bodrog, între comunele Gakova şi Stanisics, îm¬ 
prumută câmpului (toamna) o culoare roşie de cinabru. Aici se asociază 
cu Bolboschoenus maritimus, forma pitică, Heleocharis uniglumis, Crypsis 
aculeata, iar uneori cu câte un exemplar rătăcit de Lepidium crassifollum 
In comuna Gakova am găsit câteva exemplare chiar şi pe gunoi, ceeace 
arată, că plantele din sărături pot creşte şi în locuri bogate în săruri amo- 
niacale, cari uneori pot avea chiar aceleaşi plante. Deaceea cresc foarte multe 
plante ruderale pe sărături: Chenopodtum, Atriplex, Lepidium latifolium etc. 

Halimocnemis triandra. Moq, Tend. ^ a 
Genul Halimocnemis are doi representanţi în sărăturile româneşti. 

'H. triandra şi H. crassifolia C. A. Mey. Ambii sunt răspândiţi prin sără¬ 
turi şi pe litoralul maritim. H. crassifolia, ca plantă anuală, are o vegetaţie 
de vară, dar nu acopere decât în parte solul ce-i stă la dispoziţie; în tocmai 
ca şi Camphorosma, H. triandra la început e verde, şi suculentă, mai târziu 
se ramifică şi capătă o culoare mai surie. Ramificaţiile le ia şi le duce 
vântul cu sine, răspândind planta şi în locuri mai puţin sărate (malurile 
Borcei Ia Feteşti). La Cucuteni se asociază cu următoarele plante: Poaps- 
permum Jacquinianum, Atriplex hastatum, Achillea collina, Inula britanmca, 
Polygonum aviculare, Atropis. Se află şi în stepele Buzeo-Brăilene. 

Halimocnemis crassifolia C. A. M ey. 
Diferă de precendentă prin aceea, că tulpina ei e acoperită cu peri 

alipiţi şi e mult mai suculentă, din care cauză preferă numai locuri umede. 
Se află atât pe marginea mării (sinul Razem), cât şi prin stepele sărate 
Buzeo-Brăilene, pe Călmăţui, Valea-Jargă, Iaşi. 

Obione pedunculata Moq. Tend. şi O. portulacoides Moq. Tend. 
Cu greu găsim prin sărături plante, cari să prezinte atâta asemănare 

între ele, ca aceste două. Diferă de restul halofilelor cu deosebire prut t 
culoarea lor albă încât par streine în asemenea formaţiuni. De fapt nici 
nu sunt băştinaşe aici; după port par a fi mai mult de origine mediterana 
sau câspică. Ori care le-ar fi originea un lucru c cert: anume: că sunt 
foarte comune pe litoralul Mării Negre, pe insulele sărate şi că de aici 
s’au răspândit în interiorul ţării (Fleaşca). O. pedunculata diferă de O. 
portulacoides prin fructe, cari sunt pedunculate. Ambele se asociază bu¬ 
curos cu alte halofile, cari cresc prin locuri puţin cam umede, sau inun¬ 
date, aşa d. e. cu Statice Gmelini (La Fleaşca), cu Atriplex litorale, Sucteda 
salsa, Lepidium latifolium, Atropis limosa, Rochia hirsuta etc. Pe insula 
Smeica aproape de lurilovca îl întâlnim asociat cu Suaeda maritima, Salt- 
cornia herbacea, ca şi la Casapchioi. 

In genere împrejurarea, că înfloresc şi ajung la maturitate târziu, do¬ 
vedeşte, că ele sunt de origine străină, aparţinând cu deosebire unui climat 
cald, unde înflorirea şi coacerea fructelor e mai timpurie. 
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_ Polycnemum arvense L. 
Plantă ruderală, pe-care vântul o mână chiar şi pe locuri mult-puţin 

sărate (Bucureşti). Aici devine mai pipernicită, cu părţile vegetative mai 
reduse, seamănă mult cu exemplarele debile de Camphorosma ovata. La 
Apatin (fosta Ungarie) obvine în societate cu Camphorosma ovata. In Ro¬ 
mânia întâlnim mai adeseori specia Polycnemum arvense L. var. brevi- 
folium Neilr. (P. verrucosum Lang.) Locuri joase cam sărate, stepele 
Buzeo-Brăilene pe Călmăţui îi convin mult. 

Fam. Amarantacee. 

Amarantus albuş L. (A. graecisans L.) E o plantă ruderală din America 
nordică, care s’a aclimatizat în Europa atât de bine, în cât provine chiar 
şi în locuri sărate. In jurul Bucureştilor între Comana şi Grădişte. 

'Fam. Caryophyllacee. 

Silene multiflora (Ehrh.) Pers. E planta caracteristică fânaţelor nisi¬ 
poase, cam umede şi puţin sărate. In asemenea locuri se află în Dobrogea 
pe insula Sf. George, pe lângă Kara-Orman (Brandza) şi în Ungaria 
centrală. 

Gypsophila muralis L. Planta aceasta dichotom ramificată, provine în 
locuri scurse, unde în luna Mai ocupă teritorii estinse. Toamna după căl¬ 
durile mari înfloreşte din nou, cu deosebire prin locurile joase. Un aspect 
frumos ne oferă la Piscu (aproape de sat), unde în tapetul roşu întrerupt 
de Camphorosma am întâlnit nenumărate exemplare de Gypsophila cu flori 
albe sau rosacee. 

Gypsophila trichotoma We n de r. Creşte în mlaştinile nisipoase umede, 
însă puţin sărate. Aparţine plantelor, cari fac trecere între halofile şi plantele 
arenarii. Mai adeseori provine asociată cu următoarele: Elymus şabulosus, 
Eryngium maritimum, Cakile maritima. înfloreşte spre finea lunei August. 

Dianthus collinus W. K, Trebue considerat ca făcând parte din plan¬ 
tele acelea, cari încep a se adapta. Ce e drept până astăzi îl găsim numai 
pe marginea săraturilor, unde devine atât de pitic, puţin ramificat, uniflor, 
în cât am crede, că-avem a face cu altă specie. Piimadată când l-am aflat 
la Brăila, nu i-am dat nici o importanţă, dar mai târziu când l-am întâl¬ 
nit şi prin săraturile dela Piscu, asociat cu Artemisia monogyna, Statice, 
Podospermum Jacquinianum a trebuit să-l cunosc ca o plantă, care su- 
poartă şi un mediu mai sărat. 

Dianthus Pseudo-Grisebachii G r e c e s c u. Mare mi-a fost surpriza când 
răsfoind opul marelui bărbat Grecescu (Supl. Consp. fi. Rom. p. 27) am 
dat peste această garoafă, caie creşte în stepele sărate din Moldova: D. 
Pseudo-Grisebachii Grec. In locuri joase salifere: Lunca Călmăţiului pe la 
Caragelele jud. Buzeu. 

Cerastium anomalum W. K. Intre puţinele Şilenacee halofile întâlnim 
pe Cerastium anomalum. Provine prin locuri umede joase, fâneţe şî 

păşuni nisipoase şi sărate. 
Acolo însă unde predomină Trifjolium pratense nu-1 găsim. Cu cât 

însă fânaţele devin mai sărate, cu atât îl întâlnim mai des şi pe el 
(Comana spre'Grădiştea). Preferă ogoarele sărate unde formează pâlcun 
nlbe, frumoase, în asociaţie cu Ranunculus lateriflorus şi Ranunculus sar- 
dous. In fosta Ungarie (corn. Bâcs-Bodrog corn. Bezdân) la 1 Mai 1 am 



74 

aflat asociat cu următoarele plante: Alopecttrus pratensis, Veronica acinifolia, 
Poa bulbosa. Uneori cu Cerastium glomeratwn ThuilL, Cerastinm brachy- 
vetalam Desp. 

Spergularia media (L.) Dum. S. rubra (L.) Dum, şi S. marina (L.) Dum. 
Speciile de Spergularia sunt halofile în mare parte. Imediat ce solul are un 
mic conţinut de săruri, ele se şi ivesc. Preferă locurile libere, cu sol fări- 
micios. S. media şi rubra provin mai mult în locuri joase, serate, nisipoase, 
pe lângă saline; S. marina o întâlnim din contra, mai mult în regiunea 
maritimă, prin nisipul mărei. Uneori găsim toate trei speciile pe marginea 
mării, însă S. rubra e mai rară. Plantele însoţitoare sunt următoarele (Sinul 
Razem. 6 Iulie 1912;: Salsola hirsuta, Salicornia herb acea, Suaeda maritim, 
Atropis etc. 

In Ungaria la lacul Palics (Bâcs-Bodrog) îe găsim asociate cu Suaeda 
maritima, iar la Ludasto cu Lepidium crassifolium şi Triglochin palustre. 

Scleranthus annuus L. şi Scleranthus verticillatus Tausch. De regulă 
provin prin petrişuri şi locuri aride, prin câmpii, uneori chiar şi prin 
locuri mai puţin crescute, pe marginea drumurilor, cari conduc prin săra¬ 
turi. Cu cât e locul mai liber, cu atâta cresc mai bine, însă rămân de 
tot pitice şi puţin ramificate. Provin în jurul Bucureştilor, în mai multe 
localităţi. La Cucuteni se asociază cu Polygonum aviculare şi Achillea cotim, 

Fam. Frankeniacee. 

Frankenia pulverulenta L. E de observat, că speciile genului Fran- 
kenia aparţin acelor plante, cari sunt mai rari, şi cari nu se îndepărtează 
mult dela mare.*) Fr. pulverulenta ca plantă anuală începe a se usca deja 
în luna Iulie. Pe insula Smeica, în locuri sărate am întâlnit câteva exem¬ 
plare mici, puţin ramificate, asociate cu Arthrocnemum glaucum. Ele erau 
situate pe loc ceva mai ridicat, decât restul de plante din sărătură. 

Frankenia hispida DC. E singura plantă, care prin florile ei mai 
frumoase şi rnai vizibile întrerupe uniformitatea de culoare verde a insule¬ 
lor şi a sinurilor maritime, provocată de Salicornia, Suaeda etc. Florile 
sunt dispuse în corimbi înghesuiţi, de un roşu frumos. Ca plantă perenaiă 
e uşor de recunoscut prin tulpina, care e fruticoasă, şi are ramuri hispide. 
La Casapchioi (la pod) e asociată cu (14 Iulie în floare,) Arthrocnemum 
glaucum. O mai întâlnim pe insula Kaleh, lacul Sinoie etc. (Brandza). 

Fam. Ranunculacee. 

Myosurus minimus L. .Mai avem câteva zile şi se duce şi iarna: ar¬ 
borii sunt încă goi, paserile mute: iar insectele nu s’au trezit încă din 
somnul lor hibernal. Deodată blândul soare apare revărsându-şi binefăcă¬ 
toarele lui raze asupra promoroacei şi chemând la viaţă o mică plantă 
palidă, ca şi astrul, care o însufleţeşte. E Myosurus. Dacă vântul e domol 
şi soarele nu se ascunde iarăş, vei auzi cel dintâi ţipet de bucurie ai pa¬ 
serii, vei vedea nu peste mult prima albină.14 Aurelian: Viaţa florilor, de 
Noe (Rev. ştienţifică 1876). 

Această gingaşă prevestitoare, a primăverii din locurile sărate e"uşor 
de recunoscut după frunzele sale radicale rosulare şi după receptacolul 
conic şi prelungit. 

) Dr. Enculescu a aflai-o şi în locuri mai depărtate. 
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Condifianile telurice. Nu e exigentă faţă de sol, de aceea o găsim 
pretutindeni, prin soluri nisipoase, argiloase bogate în humus, arături etc. 
Preferă însă locuri băltoase şi scurse din jurul mocirlelor, precum şi pe 
cele inundate. Primăvara, după topirea zăpezii, şi în urma ploilor, găsim 
ici-colo câte o bâlticiră, în care creşte M. minimus. O întâlnim însă şi 
prin păşunile sărate şi cufundaturile lungi, cari au formă de şanţuri. în¬ 
dată-ce însă umiditatea solului descreşte, se usucă şi ea, după-ce mai întâi 
a produs fructe. Uneori se conservă până târziu pe marginea sărăturilor 
sau la locuri adăpostite (umbra arborilor), puţin mai ridicate, d. e. muşu¬ 
roaie. Unele exemplare de M. minimus, între împrejurări favorabile, produc 
tulpine şi frunze atât de multe, încât îmbracă o formă globoasă. Exem¬ 
plarele acestea sunt purtate de vânt dintr’un loc în altul, împrăştiindu-şi 
seminţele în acest peregrinaj, chiar şi prin locuri destul de îndepărtate 
dela punctul lor de plecare, care era sărătura. Aşa se explică că această 
plantă provine chiar şi prin arături, porumbişti nelucrate etc. Prin luna 
Iunie dispare deja, şi abia mai întâlnim ici-colo câte o tufuliţă. 

Asociarea. La noi e cunoscut în mai multe locuri, ca d. e. prin poe- 
nile, arăturile, locurile nisipoase şi argiloase, dar toate puţin sărate, din 
jurul Bucureştilor. La Brăila între Monument şi Lacul Sărat Fam găsit 
(10 April 1910) în locuri inundate, nisipoase, sărate. 

In fosta Ungaria îl întâlnim prin păşuni, ca şi prin fâneţe mult-puţin 
sărate în societatea următoarelor plante: Veronica acinifoliâ, Cerastium 
anomalum, Ranunculus lateriflorus şi uneori Camphorosma ovata (Co. Bez- 
dan, jud. Bâcs-Bodrog). Adeseori se asociază cu Ranunculus lateriflorus, 
dar înfloreşte mai curând decât acesta. Numai escepţional, când M. mini- 
mus e împedecat în desvoltare găsim ambele aceste plante înflorind de 
odată. 

Ranunculus pedatus. W. et K. II întâlnim prin luna Mai şi începutul 
lunei Iunie, prin fânaţele mult-puţin sărate. La această dată de obiceiu e 
aproape uscat, puţin ramificat, cu organele vegetative reduse. O notă şi 
piai caracteristică ne oferă rădăcinile ei îngroşate şi prelungite. Provine şi 
in soluri nisipoase sau acoperite cu loess, dar aici nu se prea sporeşte 
din lipsa sărurilor uşor solubile. 

Asociarea. In România se vede a fi foarte frecvent. II aflăm în jurul 
Bucureştilor în mai multe locuri (Comana spre Grădiştea); Bârlad, Vaslui, 
etc. Preferă şi se asociaze cu Ornithogalum tenuifolium. In fosta Ungarie 
I^nn Bezdan, jud. Bâcs-Bodrog) în păşunile din pădurile acesteia l-am 
njlat în formaţiuni de Festuca pseudovina, în societatea următoarelor plante: 
1Ornithogalum tenuifolium, Artemisiă monogyna (în frunze), Bromus horda- 
ceus b nanus, Trifolium parviflorum. 

Ranunculus lateriflorus. D.C. Prin locuri mocirloase mult-puţin să¬ 
rate găsim mâi multe specii de Ranunculus între cari şi R. lateriflorus, 
uşor de recunoscut prin ramificaţia lui dichotomă şi flori mici, nepe- 
ţiolate, aşezate la baza frunzelor sau opuse. Primăvara în locurile joase 
scurse încolţeşte de timpuriu planta glabră, roşie cu 4 frunze. Umezeala 
ramasă în urma topirii zăpezii şi a ploilor de toamnă, e tocmai suficientă 
sa se desvolte această gingaşă "floricică, şi anume cu atât mai curând cu 
cat are umezeală şi căldură mai multă. înfloreşte la finea lunei Aprilie 
Ş1 la începutul lunei Mai. Primele flori sunt cele bazilare. Gradul de con¬ 
centraţie al soluţiilor saline din sol determină o precocitate în desvoltarea 
plantei, în senzul, că ea se desvoltă cu atât mai bine, cu cât concentraţia 
e mai puternică. 
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Condiţiitnile telurice. E considerată de regulă ca o plantă ce creşte 
pe marginea mocirlelor, mlaştinilor şi a rovinelor. E drept că preferă lo¬ 
curile acestea (Plasa Snagov la pădurea Germăneşti-Barboşi), dar nu în¬ 
conjură nici pe cele mai puţin sărate, mai ales când ele sunt bogate în 
apă (Dobrogea la Tulcea şi Malcocij. Trece uneori şi prin locuri cultivate 
prin ochiurile arăturilor. E consult ca ochiurile sărate ale locurilor culti¬ 
vate (multe găsim la Fleaşca) să se semene cu mohor, dacâ au estensiunea 
mare şi sunt în primăvară umede. 

Asociarea. In fosta Ungaria pe marginea mocirlelor puţin sărate o 
găsim în societate de Ranunculus ophioglossifolius şi R. polyphyllus. In 
săraturile umede creşte în societatea plantelor: Poa annua, Cerastium ano- 
malum, Myosurus minimus. Nasturtium Kerneri. In ochiuri sărate îl găsim 
în societate de Ranunculus sardous, Plantago tenuiflora şi Cerastium ano- 
malum. Tot aici la Bezdan (Corn. Bâcs-Bodrog), am observat că în păşuni 
e foarte răspândit, pe când în fânaţe — piere şi e înlocuit cu graminee: 
între altele cu Alopecurus pratensis. Iii unele locuri mocirloase sărate din 
jurul comunei Bezdan găsim următoarea grupare interesantă: 1) Ranun¬ 
culus ophioglossifolius 2) R. lateriflorus 3) R. polyphyllus. 

Ranunculus ophioglossifolius Vili. E o specialitate a fostei Ungarie, 
pe care am descoperit-o în 15 Mai 1909 în mocirlele din pădurea comunei 
Bezdan. Specia predominantă era aici Carex riparia în societatea că¬ 
ruia Ranunculus ophioglossifolius, R. polyphyllus, iar mai înafară R. lateri¬ 
florus. După doi. ani, când am cercetat din nou această mlaştină, pentru 
a colecta planta R. ophioglossifolius pe seama herbariului normal (edat de 
Dorfler) m’a surprins faptul, că locul ei îl ocupaseră diferite graminee. 
Mi-a răuşit însă să o găsesc într’o altă mlaştină al cărei fond principal îl 
alcătuia tot C. riparia. Aici creştea în societatea lui Ranunculus lateriflorus, 
iar în jurul ei, mocirla avea următoarele plante: Glyceria fluitans, Myoso- 
tis palustris, Ranunculus repens, R. sardous, Nasturtium Kerneri, R. amplu- 
bia, pe marginea mocirlei Galium palustre, Poa trivialis, Veronica anagallis 
şi Beccăbunga, iar pe mal Ranunculus polyphyllus şi Myosurus minimus. 
Rezultă deci, că Ranunculus ophioglossifolius aparţine plantelor tipice de 
mocirlă, însă uneori, creşte chiar şi în mocirle muît-puţin sărate, după 
cum se conchide studiind plantele însoţitoare. Indată-ce însă mocirla 
devine mai uscată, încât condiţiunile de trai şi gramineele şi le află, planta 
aceasta dispare — cedând locul acelora. în vechiul regat pănă acum nu s a 
aflat, dar sperăm, că în urma acestei descrieri oecoîogice vom da peste 
dânsa şi la noi. 

Ranunculus polyphyllus W. et K. E martorul timpurilor vechi, când 
mocirlele din ţară erau mai estinse. Numai acolo a rămas însă ca repre¬ 
zentant unde a găsit apă din deajuns. Escepţional şi foarte cu greu se 
acomodează şi altor condiţiuni de trai, aşa d. e. sărăturilor, dar numai, 
atâta timp, cât solul are destulă umezeală. 

Urmăresc de ani de zile modul de trai al acestei plante. Cel mai 
acomodat mediu pentru studiarea ei îl oferă mocirlele alcătuite din stufuri 
(zsombek)* de Carex Hudsonii sau Carex stricta (fosta Ungarie: corn. Mo- 
nostorszeg^ în faţă cu gara, jud. Bâcs-Bodrog.) 

Primăvara de timpuriu când mocirlele sunt încă tăcute, vedem îno¬ 
tând la suprafaţa apei nişte plante cu frunze îndesuite radicale, cari numai 
escepţional îşi desfac florile mici galbine. E Ranunculus polyphyllus. Exâ- 
minându-1 cu atenţiune observăm că frunzele radicale sunt dispuse în mai 

*) In Delta Dunării poartă numirea de: popândici. 
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multe verticile (7—8) suprapuse, între cari găsim o distantă de i/2-~li/2 
cm. Frunzele verticilelor superioare sunt pe deplin desvoltate, pe când 
cele inferioare sunt lung peţiolate, dar cu lamină rudimentară. Frunzele 
aşezate în verticil mai multe într’o grupă. Dela baza fiecărui grup pleacă 
o mlădită stoloniformă sau un ram; 'e posibil ca ramul acesta ridică cu 
sine şi grupul de frunze), care desvoltându-se produce la bază frunze, iar 
în vârf flori la depărtare de i/2—1 cm dela tulpina principală. La baza 
acestor mlădiţe se pot ivi altele şi aşa mai departe. Considerând frunzele 
aşezate în 7—8 verticile şi mlădiţele stolonifere ce se nasc la baza acelora 
ne putem uşor explica forma tufoasă şi ramificată ce o are cătră sfârşitul 
vieţei sale. Cât de ramificată e la urmă, cu atât mai simplă e la începutul 
vieţii, când o singură tulpină groasă, frunzele radicale verticilate şi 1 — 2 
flori fac întreg individul. Frunzele radicale verticilate au menirea de â sus¬ 
ţine planta la suprafaţa apei; mlădiţele stolonifere, cari se nasc la baza 
acestor verticile şi frunzele radicale, cari cresc pe acestea demonstrează 
o adaptare la viaţa terestră. Când se scurge apa mocirlelor, şi planta e 
silită a se adapta vieţii terestre, mlădiţele stolonifere dinpreună cu frun¬ 
zele acestora iau rolul principal, deoarece tulpina primară se uscă, din¬ 
preună cu frunzele radicale. 

Din cele spuse reiesă, că Ranunculus polyphyllus e o plantă tipică 
acvatică, care în timpul din urmă s’a acomodat şi vieţii terestre. Planta 
aceasta gracilă şi slabă înfloreşte timp îndelungat, ceea-ce se datoreşte 
mlădiţelor tinere dela baza tulpinei, ale căror flori sunt în boboc atunci, 
când cele din vârful tulpinei principale sunt deja deflorate. Prin co- 
sire şi paştere se răreşte şi în urmă piere. La început pier exempla¬ 
rele de pe marginea apei, urmează apoi şi celelalte; mai mult rezistă cele 
din centrul mocirlei. Uneori malul mocirlelor e mult-puţin sărat, atunci îl 
aflăm asociat cu Myosurus minimus şi Plantago tenuiflora (Bezdân, jud. 
Bâcs-Bodrog), 

Asocierea. Ca o plantă tipică a mocirlelor o găsim asociată cu Ranunculus 
aquatilis, uneori chiar şi cu R. sceleratus, pe margine cu Elatine alsinastrum. 
Tot prin asemenea mocirle creşte şi în vechiul regat d. e. la Comana la 
Padina lui Vasile (Valea Hotilovei) şi Buftea (Grecescu). Observ, că R. po¬ 
lyphyllus până acuma nu are nici o figură corespunzătoare, reală şi fidelă.* 
Toate planşele îl presintâ în starea lui terestră, când partea inferioară a 
tulpinei e vestită de nenumărate frunze sau cu alt cuvânt frunzele inferi¬ 
oare întocmesc o rosulă. Partea inferioară a tulpinei aflătoare sub rosula 
frunzelor şi cufundată în apă nu a fost desemnată în lungimea ei naturală. 
E de însemnat, că partea această cufundată în apă — are o lungime de 1—3 
dm. *şi e acoperită cu nenumărate frunze lung peţiotale (phyllodium) de 
5—10 cm. lungi şi la vârf cu o lamină sxurtă. Tot în capătul tulpinei 
subacvatice găsim nenumăratele rădăcini ale acestor plante. 

Ranunculus sceleratus L. . 
Provine de regulă prin şanţuri, locuri mlăştinoase. Planta aceasta 

otrăvitoare apare mai mult sporadic şi e răspândită numai în unele părţi 
ale ţării. Talia variază foarte mult dela 2 cm—1/2 rn. Printre exemplarele 
pitice, — apar şi Myosurus minimus, ceeace. arată că solul în care trăeşte 
această plantă e mult puţin sărat. Se asociază uneori şi cu Ranunculus 
polyphyllus, de care diferă prin receptacolul cilindro-conic. ^ Din datele 
acestea conchidem, că-/?, sceleratus poate creşte uneori şi în sol mult- 
puţin sărat, dacă acela e destul de umed. 

*) Excepţiune face: Wald. Kit. Plani rar. Hung. 
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Asociarea. Cel mai comun însoţitor e Stellaria neglecta (în cursul apei 
Mosztonga, la Sombor). Mai provine şi cu Alopecurus geniculatus (Bezdân, 
jud. Bâcs-Bodrog). In loc mult-puţin sărat l-am aflat şi în Dobrogea pe 
marginea sânului Razem (Babadag, Jurilovca etc, şi la Techirghiol). Notez 
că în locurile cam sărate atât în România cât şi în Ungaria apare mai 
mult singuratec şi nu e.în stare a se înmulţi, pe când plante însoţitoare 
(Spergularia etc.) sunt destul de numeroase. 

Înfloreşte de regulă la începutul lunei Mai, iar la jumătatea lunei e 
în fruct; adeseori îl găsim însă în floare, chiar şi prin luna Iulie. 

Ranunculus sardovs Cr. var. mediterraneus Grsb. 
E plantă foarte variată a locurilor umede şi scurse. Provine uneori 

şi prin locuri mai mult sau mai puţin sărate, cari îi modifică statura şi 
forma frunzelor. (Forma frunzelor în tocmai ca şi la R. polyphyllus e foarte 
variată). Variaţiunea se manifestă cu deosebire în forma şi numărul lobilor. 
Menyhârdt, care a aflat asemenea exemplare în jurul oraşului Kalocsa *) 
le-a considerat ca specii de sine stătătoare şi le-a dat numirea de R. cor- 
digerus Viv. R. trilobus Desf, etc. Am avut ocazia să văd aceste exemplare 
ale lui Menyhârdt (în muzeul naţional maghiar din Budapesta) pe cari nu 
le pot considera ca specii separate ci cel mult ca forme ale speciei Ra- 
nunculus sardous Cr. var. mediterraneus Grsb. Deaîtcum astăzi cunoaştem 
o mulţime de plante, cari îşi schimbă portul şi frunzele în locuri sărate, 
aşa d. e. Matricaria Chamomilla f. salina, Heleocharis palustris f. salina, 
Bromus hordaceus f. nanus şi altele, pe cari şi Schur le consideră numai 
de variaţiuni. Tot din acestpunct de vederei se pot considera şi acele pe 
cari le aminteşte Grecescu (Consp. fl. Rom. p. 36) Ranunculus Grecescul 
Gând. in litt. ann. 1882, plantă mai mult sau mai puţin hirsută sau cu 
totul glabră. 

R. pseudobulbosus Schur. Plantă mică stufoasă, cu tulpina cam bul- 
boasă. R. parvulus L. plantă scundă, subţire, tulpina aproape simplă, 
florile mici. Nu e exclus, că şi formele acestea cresc mai mult în locuri sărate. 

Asocierea. In centrul Ungariei la Bezdân, provine atât prin ogoare, 
cât şi prin fânaţe asociat cu Cerastium anomalum şi Ranunculus lateriflorus. 

In vechiul regat provin tot în locuri cam sărate umede, 3a Comana 
şi în Bărăgan. 

Adonis vernalis L. E ornamentul de primăvară al colinelor argiloase 
şi calcaroase. Nu e plantă de sărătură, dar în unele părţi ale^ stepelor 
Ungare, provine şi pe marginea locurilor mult-puţin sărate în societate cu 
Ranunculus pedatus şi Ornithogalum tenuifolium (Bezdân şi Also-Kabol, 
jud. Bâcs-Bodrog). In părţile nisipoase (sau acoperite cu loess), ale stepe¬ 
lor descinde din coline în păşunile mai joase şi puţin sărate (Madaras). 
Menyhârdt 2) a întâlnit-o la Kalocsa în locuri sărate. 

Că genul Adonis se împacă şi cu locurile puţin sărate apare şi de a 
colo, că o altă specie a genului încă s’a aflat în locuri sărate, după cum 
se constată din eticheta Herb. ruth. Cent. 1. „Adonis volgensis St ev. In’ 
campestribus ad lacum saîsum (vulgo Liman) occidentalem prope pagum 
Knyalnik Apli. c. Lâng et Szovits“. 

Fam. Crucifere. 
Lepidium ruderale L. După cum arată şi numirea, e plantă ruderală, 

cu miros penetrant. .Provine prin câmpuri sărate, pe lângă drumuri, uliţe, 

0 L, Menyhârdt: Kalocsa videkenek novenytenyeszete p. 29 (1877) 
2) L. Menyhârdt: Kalocsa videkenek novenytenyeszete p. 2â (1877). 
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ziduri. E frecventă pfc lângă drumuri de câmp mult-puţin inundate, pe 
lângă bălţi scurse. In locuri umede e verde, foarte ramificată, prin ochiuri 
sărate rămâne pitică şi puţin ramificată. Prin locuri nisipoase e mai rară. 

In Ardeal, în stare proaspătă se întrebuinţează pentru stârpirea stei- 
niţelor, având un miros foarte pătrunzător şi penetrant. Ar fi consult să 
se examineze planta aceasta şi din punct de vedere chimic. 

Lepidium Draba L. Ca plantă ruderală e foarte comună, pe marginea 
drumurilor. Trece şi pe locuri sărate, unde însă nu e statornică. In unele 
sărături din fosta Ungarie (Gakova, jud. Bâcs-Bodrog) provine ca var. 
Mcrodontum Borb. (foliis glabratis argutissime dentatis). 

Lepidium crassifolium W. K. 
In familia crucifrrelor sunt mai multe halofile. Intre acestea locul 

prim îl ocupă L. crassifolium, care se aseamănă foarte mult cu L. latifo- 
fc, obişnuită deasemenea cu săraturile. Ambele sunt perenale, au ţesuturi 
vânjoase, dese şi tari Fasciculii vasculari sunt împresuraţi cu ţesuturi me¬ 
canice tari. Mesophyllul e bine desvoîtat, Lepidium crassifolium nu posede 
ţesuturi acvatice şi îi lipsesc şi trichomele. Din punct de vedere morfologic 
însă diferenţa între ele e mai mare, după cum se vede din tablou: 

Lepidium crassifolium. 
Frunze groase, pieloase, întregi. 
Frunze radicale mult-puţin eliptice. 
Frunze tulpinale mijlocii lanceo- 

late, mai adeseori cu baza sagitată, 
amplexicaulă. 

Flori albe, proporţionat mărişoare. 
Silicule ovale, acute, glabre. 

Lepidium latifolium. 
Frunze mai puţin groase, sucu¬ 

lente, crenat serate. 
Frunze radicale ovale, lat-ovale. 
Frunze tulpinale mijlociilanceolat- 

ovale, fără bază sagitată. 
Fiori albe-verzii, mai mici. Sili¬ 

cule subrotunde, la vârf foarte pu¬ 
ţin emarginate, pubescente. 

Lepidium crassifolium W. K. e uşor de recunoscut după frunzele sale 
pieloase, groase pruinoase, cari diferă esenţial de acelea ale plantei Statice 
Gmelini, cu care se asociază adeseori. înfloreşte în luna Mai. Găsim însă 
exemplare înflorite chiar şi în luna Novembre. 

Condiţiunile telurice. Ca plantă halofilă escelentă, preferă locurile 
libere, ochiurile sărăturilor, unde nu e stânjenită de alte plante. Mult timp 
a fost considerată ca plantă caracteristică solurilor cu conţinut de C 03 Na2. 
Cercetările. noastre însă probează, că existenţa şi răspândirea ei e influin- 
jată de alţi factori şi nu într’atâta de calitatea sării. Studiile, ce le-am 
tăcut prin stepele sărate din centrul Ungariei, mi-au dat convingerea, că 
aceşti factori sunt mai mult umiditatea şi consistenţa solului. In soluri 
uşoare nisipoase, planta se desvoltă şi se răspândeşte mai bine decât în 
acele argi'oase, compacte, grele, (vezi şi Bernâtsky).*) Dar solurile nisi¬ 
poase sunt foarte, răspândite în şesul unguresc, cu toate acestea planta 
nu o găsim pretutindeni. De aci am conchis, că ea are nevoe şi de un 
oare care grad de umezeală. In unele părţi ale Ungariei Lepidium crassi- 
jolium creşte împreună cu Statice Gmelini. Prima e plantă, de primăvară, 
uitima mai mult de toamnă, cu toate acestea însă se potrivesc destul de 

me. Nu totaşa stă lucrul în România, unde pân’acum nu am găsit aceste 
a°uă plante la un loc. Cauza e, că Lepidium crassifolium nu are ţesuturi, 

carj suPorte, acea mare cantitate de umezeală, pe care o suportă 
tatice în unele părţi ale României, începând de primăvara până prin luna 

ulie, uneori până prin August (Fleaşca). In genere faptul, că în vechiul 

!) Dr. Bernâtsky: Ueber die Halophytenvegetation des Sodabodens im Ungari- 
bQnen Tieflande p. 193. An. Mus. nat. Hung. 1905 
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regat Lepidium crassifoliwn e foarte rar, Statice Gtnelini, cu care din punct 
de vedere morfologic, are cea mai mare asemănare, e foarte răspândite 
a se atribui următoarelor împrejurări: 1) L. crassifoliwn nu suportă ume¬ 
zeala, decât în cantităţi mici, şi chiar şi în acest caz ocupă puncte mai 
ridicate, ca d. e. la Gakova şi Stanisics în fosta Ungarie, la Piscuîn Ro¬ 
mânia. 2) îi convin mai bine locurile libere, fără vegetaţie. Asemenea 
locuri însă sunt puţine în vechiul regat, iar dacă există, în privinţa ume¬ 
zelii, ele trec în extreme. Sunt sau prea umede sau prea uscate (Fleaşca) 
3) Nu tre'bue să perdem din vedere, în fine, nici'împrejurarea, că are o 
înrădăcinare mai puţin puternică, decât Statice. 

Asocierea. Preferă locurile libere espuse căldurii soarelui. In fosta 
Ungarie intre Gakova şi Stainsics plantele se succedează în modul urmă¬ 
tor (din locurile joase spre periferie) 1. La centru Salsola Soda, 2. Asler 
pannonicus şi Atropis limosa. 3. In puncte mai -ridicate Lepidium crassifo- 
lium, care se află singur sau se asociază' cu Camphorosma ovataşi foarte 
puţin Plantago mariiima. 

In România îl găsim asociat cu Atropis limosa, pe'marginea sărăturei 
dintre Vameş şi Piscu (la Vaidraga), pe urmă la' Mamaia şi Caracoium 
(Grecescu). 

Lepidium latifolium L. E o specie de talie mai înaltă. Provine, înafară 
de sărături şi prin locuri ruderale, pe marginea apelor stătătoare din apro¬ 
pierea satelor şi a oraşelor, prin şanţuri pe lângă gări. Pare a .suporta 
mai bine umezeala, decât precendentul, de aceea îl găsim chiar şi în so¬ 
cietatea plantelor ruderale cum e Xanthium strumarium, Datura stramonium, 
Lappa tomentosa. La Iaşi Fam aflat în societatea celor mai comune plante 
ruderale (10 Aug.): Cirsium lanceolatum, Carduus acanthoides, Matricaria 
inodora, Xanthium spinosum, X. strumarium, Lepidium ruderale, Artemisia 
vulgaris, Atriplex tataricum. 

Societatea în care trăeşte la Galaţi ne face să-l considerăm de 
plantă halofilă ruderală- Spergularia rubra, Atriplex tataricum, A. hastatum, 
Salicornia herbaceă, Lepidium ruderale, Suaeda maritima, Atropis limosa, 
Xanthium strumarium, X. spinosum. 

Preferă locurile nisipoase, de aceea e foarte răspândit în regiunea 
Dunării şi prin dunele (insulele) maritime. 

Lepidium perfoliatum L. Creşte mai mult în soluri argiloase, de unde 
trece şi pe locuri puţin sărate, umede şi argiloase. E răspândit pe lângă 
drumuri de câmp, prin locuri libere, precum şi pe marginea şanţurilor, tot 
cam sărate. Se sporeşte şi prin ochiurile sărate din sămânăfuri, Jocuri 
cultivate. Comună în regiunea meridională a ţării. Uneori o găsim în so¬ 
cietatea de Matricaria chamomilla şi cu Poa bulbosa. 
♦ Senebiera Coronopus Poir. Aparţine acelor Crucifere, pe cari nu le 

observă decât un ochiu expert, din cauza tulpinei scurte, a frunzelor pros¬ 
tate şi a florilor mici. De aceea se cunoaşte atât de puţin această planta- 
Provine pe lângă căi puţin umede şi sărate (Comana). Comună pe lângă 
drumuri bogate in humus (pământ negru.) Grecescu o aminteşte în locuri 
aprice, petrişuri bătute cu iarbă, curţi, drumuri. Mai adeseori o întâlnim 
în societate de Polygonum aviculare. 

Cakile maritima Scop. Aparţine cruciferelor anuale, cari împodobesc 
Ltoralul mării, de care nu se depărtează. . Având un corp gras suculent 
şi rădăcini debile nu poate trăi decât în soluri afânate şi suficient de umede. 
Condiţiunile acestea Ie întruneşte litoralul maritim şi insulele. E o halofila 
ş| o plantă de nisip în acelaş timp. Totuşi nu creşte decât în nisip umed 
şi sărat. Aceasta e cauza, că nu se depărtează de mare. 
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Crambe maritima L, Aparţine crucifereîor suculente, cari în timpul 
desvoltării lor au nevoie de o mare cantitate de apă, pe care o găsesc în 
abundenţă prin dunele nisipoase şi umede din regiunea maritimă. Are 
nişte frunze mari ca de varză, din care motiv se şi numeşte „varză de mare“ 
(Casapchioi prin mlaştini sărate). 

Nasturtium Kerneri Menyh. E una dintre plantele cele mai caracte¬ 
ristice ale stepelor sărate, dar umede sau uliginoase din Ungaria centrală. 
Speciile genului Nasturtium sunt foarte variate, una şi aceiaş specie diferă 
ca statură după sol. Acesta a fost motivul, pentru care specia aceasta era 
considerată când ca variaţiune, când ca formă, până când în fine Bor bas 
a demonstrat, că e o specie independentă. Grecescu o consideră ca o 
variaţiune a speciei Nasturtium silvestre R. Br, (Consp. fi. Rom. p. 51). E 
de remarcat totuş, că nu are nici o legătură cu aceasta {N silvestre) de¬ 
oarece N. Kerneri Menyh. aparţine grupei Xerorbiae B o i s s, pe când N. sil¬ 
vestre L., grupei Helobiae B o i s s. Prin urmare trebue separată de N. silvestre. 

In vechiul regat provine tot prin locuri halofile: Bucureşti, Chitila, 
Comana (Gr ece s cu), in Ungaria centrală o întâlnim mai mult prin locuriie 
mai joase umede. Aici înfloreşte în luna Mai (Dernye-Deronya 8 Mai 19)0) 
şi se uscă deja cătră finea lunei Iunie. 

Capsella procumbens Fries. In memoria fiecăruia e proaspătă imagina 
plantei Capsella bursa pastoris, care a devenit atât de cunoscută prin 
fructul ei de forma unei traiste. Această plantă comună e destul de rară 
prin sărături, cu atât mai deasă e însă specia înrudită cu ea, C. procum¬ 
bens Fries cu deosebire prin fânaţele sărate de litoral (peninsula Ka'eh 
aproape de Kara Nasib şi Kecei Kuciuk.) E o plantă pitică, anuală; Ma¬ 
maia spre Gargalic (Grecescu); Sulina, Hagighiol; uneori provine chiar şi 
prin munţi (la Başkioi pe muntele Sepelgin). Se poate deosebi uşor de 
specia Capsella bursa-pastoris, prin frunzele ei, cari sunt penatifide, cu 
lacinii întregi, lanceolate, iar fructele ovale ori oblongi, obtuse. 

Erophilla verna (L) DC. Se iveşte primăvara de timpuriu, pe câm¬ 
piile mult-puţin sărate, unde preferă puncte mai ridicate. Tot aici creşte 
în mii şi mii de exemplare Carex praecox, Veronica acinifolia (Karavukova, 
jud. Bâcs-Bodrog 3 April 1910). 

Draba muralis L. După cum arată numele ar trebui să crească pe 
ziduri.^ Cu toate acestea nu am aflat-o nicăiri pe ziduri, ci e foarte frec¬ 
ventă în terenuri uscate sau pietroase (în vechiul regat). In fosta Ungarie 
escepţional creşte si prin locuri scurse, însă puţin sărate (Fânaţele dela 
Bezdân). 

Euclidiwn syriacum R. Br. Provine prin locuri uscate, uneori nisi¬ 
poase, inculte sau cultivate. Uneori provine şi pe marginea drumurilor de 
câmp mult-puţin sărate. (In jurul Bucureştilor). 

* 

Fam. Crassulaceae. 

Sedum caespitosum D. C. (Sedum deserti-hungarici Simk, Crassula 
magnoli D. C.) In stepele sărate din Ungaria centrală, în luna Aprilie, 
abia întâlnim câte un exemplar din această plantă. Aceste exemplare tim¬ 
purii poartă patru frunze suculente. Cătră finea lui April găsim şi exem¬ 
plare înflorite, dar în masă nu înfloreşte decât în prima jumătate a lunei 
Mai. Cătră finea lunei Mai se răreşte, până când în urmă cătră finea lunei 
Iunie dispare. Fiind o plantă grasă suculentă, desvoltarea ei depinde atât 
de ploile estivale, cât şi de straturile superioare umede din sol. Epoca în- 



florirei depinde de umezeala din Aprilie; când luna aceasta e mai ploioasă, 
planta se desvoltă mai curând şi invers, când e mai secetoasă. îngheţurile 
timpurii, îi întârzie desvoîtarea, ba o răresc chiar. In ce priveşte culoarea, la 
început e verde, mai târziu devine roşietică. De regulă se iveşte prin păşuni 
prin ogaşele căruţelor, unde tapetul e mai rar. 

Condiţiunile telurice şi asociarea. 
Provine în abundenţă prin păşunile sărate, păscute şi umblate de 

gâşte. Gunoiul gâştelor influenţiază în bine desvoîtarea. De altfel gunoiul 
de galiţe mestecat cu apă îl folosesc şi grădinarii, pentru a trata florile 
aşezate în oale. Tratamentul acesta ii fac la 3-4 săptămâni odată. La 
Kovil (jud. Bâcs-Bodrog) în dosul cJaustrului sârbesc, am aflat-o în socie¬ 
tatea următoarelor plante (15 Mai 1910): Matricaria chamomilla, Trifolium 
parviflorum, Plantago tenuiflora, Lepidium ruderale, Festuca psetidovina in 
locurile mai ridicata Statice Gmelini şi Veronica acinifolia. La Bezdân pe 
marginea păşunilor sărate am aflat-o în societate cu Artemisia monogyna, 
Matricaria, Poa bulbosa, Bromus mollis, Trifolium parviflorum. Reese deci, 
că S. caespitosum Cav. preferă locurile ridicate de pe marginea săraturi¬ 
lor, cari au culoare albă şi formă de prispă. Cel mai credincios soţ îi 
este (esceptând Artemisia monogyna) Trifolium parviflorum. E interesant, 
că planta aceasta provine şi pe stânci calcaroase sau în crepătur.ile 
acelora, atât în România, cât şi în ţerile din jurul mărei Mediterane. In 
cazul acesta nu găsim nimic deosebit, până când nu cunoaştem şi alte 
plante, cari cresc atât pe sol calcaros, cât şi sărat (Scili a autumnalis, 
Lynosiris vulgaris etc.). 

Fam. Rosacee. 

Potentilla argentea L. Planta păşunilor şi a fânaţelor uscate, care 
provine chiar şi prin locuri mult-puţin sărate. La Cucuteni (10 Aug. 1910; 
o aflăm în societate cu Achillea collina, Artemisia monogyna. 

Pirus communis L. Face parte din arborii, cari pătrund mai adânc în 
sărături şi rezistă mai mult concentrării sărarilor. Comana (vechiul regat) 
şi Bezdân, Jugoslavia (jud. Bâcs-Bodrog). E mult ajutat la aceasta prin 
construcţia lui anatomică deosebită, lemnul tare, prin frunzele pieloase pe 
faţa superioară lucide, cari reflectă razele soarelui şi le fac astfel nevata- 
mătoare. Dintre pomi mai bine rezistă sărăturilor: Primus .armeniaca L. 
(Cais, zarzăr) şi Prunus communis (L) Fritsch. (migdal). 

Fam. Papilionacee. 

Trifolium ornithopodioides (L.) Sm. 
In Ungaria această plantă a fost descoperită de renumitul Simonkai 

L. El luând de bază statura mică şi florile albe ale plantei a cugetat, ca 
are de lucru cu o specie nouă, şi aşa a descris-o sub numirea de T pai- 
pusillum Simk. Astăzi însă ştim că planta descrisă de Simonkai nu e 
alta decât o sinonimă a plantei T. ornithopodioides. Are flori palid-rozacee, 
sau albe. Culoarea florilor depinde de compoziţia chimică a solului. 
Exemplarele, cari cresc în locuri mai sărate (ochiurile'sărăturilor) sau în 
sol puţin umed sunt scunde şi au corolă rozacee, pe când cele, cari cresc 
In locuri mai puţin sărate, pe lângă bălţi săraţe, au statură mai înaltă şi 
florile albe. Deci în soluri mai sărate, florile îşi pierd culoarea, devin 
albe, pe când sub influinţa acizilor devin rozacee. Observarea aceasta se 
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potriveşte cu experienţa plantelor cu flori albastre, cari ajungând în tere¬ 
nuri acide, devin rozacee (Ajuga genevensis in păduri bogate în humus, 
îşi schimbă culoarea florilor, cari devin rozacee din albastre). 

Prin stepele sărate ale Ungariei întâlnim adeseori o plantă, care se 
aseamănă cu trifoiul. Ea apare prin luna Mai, care dacă e prea ploioasă, 
apa de ploaie acoperă această plantă, încât nu i-se văd decât frunzele, cu 
formă obcordată. La aceasta contribue şi faptul că trifoiul acesta ocupă 
numai locurile mai joase. Printre frunzele acestui trifoiu întâlnim une~ori 
şi pe acelea ale speciei 7r. parviflorum cari sunt mai mari şi roş-macu- 
'late. Florile nu formează un glob în vârful tulpinei, ca la alte specii, ce 
sunt dispuse lateral; formând o inflorescenţă roşie sau albă constătătoare 
din 2-3 flori. Perioda de vegetaţie a acestei plante e foarte scurtă, 5-8 
săptămâni şi în timpul acesta înfloreşte şi produce fructe. Poate tocmai 
împrejurarea aceasta a contribuit ca ea să fie atât de puţin cunoscută. în¬ 
cepând cu jumătatea a doua a îunei Iunie, planta dispare şi abia o mai 
găsim în locuri umede, căci ei ii prieşte umezeala, fără de care e espusă 
peirei. Frunzele bazilare dispuse în rozetă se lăţesc mai întâi la pământ, 
înegresc, iar după coacerea fructelor pier cu desăvârşire. In partea a doua 
a Îunei Iulie numai întâlnim de loc această plantă, numai escepţionaî unele 
exemplare în ani ploioşi, când trăesc până prin Septembre (a. 1913, Ofutak 
jud. Râcs-Bodrog. Nu e eschis însă, ca în asemenea cazuri, exemplarele 
să fie produsul germinării seminţelor din acel an. E probabil, că timpul 
ploios şi animalele contribue într’o măsură oarecare la răspândirea acestor 
seminţe, cari se leagă de picioarele animalelor cu tina deodată. 

Asociarea. Plantele însoţitoare depind de umezeala solului. Cele mai 
comune sunt: Plantago tenuiflora, Rannnculus lateriflorus, Trifolium parvi- 
florum, Nasturtium Kerneri şi Cerastium anomalum Prin locuri puţin băl- 
toase (Also-Kobol, 15 Mai 1910) modul de succedare al plantelor e urmă¬ 
torul: I. centrul bălţii: Heleocharis palustris, 2. In afară: Ranunculns la¬ 
teriflorus amestecat cu Trifolium ornithopodioides, 3. Trifolium ornithopo- 
ciioides amestecat cu Nasturtium Kerneri, Trifolium parviflorwn, Veronica 
acinifolia, Myosurus minimus (uscat) Matricaria chamomilia. Rezultă, că în 
pâşunele umede sărate, Trifolium ormithopodioides provine mai des aso¬ 
ciat cu Nasturtium Kerneri, Rannnculus lateriflorus şi Plantago tenuiflora, 
mr în păşunile ceva mai uscate îl întâlnim în societate cu Trifolium par- 
vlflorum. Notez, că la descoperiree acestei plante în şesul dintre Dunăre 
Şi Tisa, mi-a servit ca călăuză indispenzabilă Nasturtium Kerneri Menyh. 
care atrage^ atenţiunea din depărtare, prin florile sale galbene. De regulă 
j-am aflat în apropierea acestuia, şi numai escepţionaî lipseşte din socie¬ 
tatea lui atunci, când solul e prea umed, adecă mai puţin sărat, sau iarba 
e Prea deasă. 

Condiţiunile telurice. Preferă terenurile argiloase, grase, argilo-humoase, 
oar sărate. Numai acolo creşte, unde solul e destul de umed, unde con- 
mţiunea aceasta lipseşte, acolo nu se sporeşte şi nici nu trăeşte mult timp. 
Ocoleşte fânaţele sărate, unde tapetul de regulă e foarte des De aici ur¬ 
mează mai departe, că locurile umbrite şi îndesuite nu-i convin. Umbra 
0 caută numai când căldura e prea mare, pentru ca plantele mai înalte să 
° scutească de uscare. 

Trifolium subterraneum L. Şi-a primit numirea specifică dela fructele 
cufundate in pământ unde se şi coc. Planta aceasta rară şi interesantă, 
?[e^e.chiar şi prin păşunile puţin sărate, însă foarte uscate din centrul 
Ungariei (Chottek puszta şi Also-Kab61, jud. Bâcs-Bodrog). In România e 
ae tot rară; e cunoscută până acum numai pe insula Şerpilor (Calafatean). 
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Trifolium fragiferum L. Fructele, cari au forma fragilor i-au împru¬ 
mutat numirea. După caracterul acesta îl putem cunoaşte, uşor chiar şi 
toamna târziu. E comună pr n păşuni, unde apare îndată ce solul e puţin 
sărat. In locuri gunoite (de vite) suportă şi sărături mai concentrate. Aici 
rămâne mic, foarte ramificat, îndesuit şi multiflor. Provine şi prin fânaţe, 
dar aici nu rezistă mult timp căci îl stânjenesc alte plante, silindu 1 să-şi 
caute alte locuri mai potrivite. E de notat că nu poate trăi în mocirlestă- 
tătoare. Creşte şi pe soluri nisipoase, dar atunci caută locurile mai joase, 
umede. Atari locuri joase, umede aflăm pe marginea sărăturilor şi a râu¬ 
rilor. Pe marginea Razenului îl aflăm (1(3 Iulie \ în societate cu Plantago 
maior, Atropis etc. La Ungheni pe malul Prutului, unde e foarte des, l-ara 
aflat cu Ranunculus sardous, Pulicaria vulgaris, Polygonum aviculare, Tri¬ 
folium repens. La Cucuteni (lângă Iaşi trăeşte în societate cu înula britan- 
nica, Polygonum aviculare, Lotus tenuifolius. Nu-Î întâlnim însă totdeauna 
prin locuri sărate, ci rătăceşte adeseori şi prin locuri ruderale; aşa la 
Galaţi {aproape de gară) l-am găsit pe lângă Xanthium strumarium; la 
Jurilovca ocupă o mare parte din curtea pa'atului de pescărie; la Botoşani 
îl găsim în societate cu Trifolium repens, Lotus corwculatus, puţin sărat, 
inundat. 

Trifolium parviflorum Ehrh. Dupăcum ne indică numirea ei specifică, 
are flori mici, cari abia se observă din calice. înfloreşte pe la finea lunei 
Mai, are flori albineţe sau puţin rozacee, cari variază după natura solului. 
Dinţii calicelui devin patenţi după deflorare, aşa încât împrumută o înfăţi¬ 
şare deosebită cam spinoasă spicului globos. De regulă spre finea lunei 
iunie dispare, rezistând numai în locuri umede. Statura ei variază după 
sol. In soluri prea sărate uscate e foarte puţin ramificat, iar pe timpul în¬ 
florii frunzele inferioare surit aproape uscate. In terenuri umede însă nu 
devine foarte ramificat şi totodată cu frunze de un verde mat frumos. 
Acestea se uscă numai pela. începutul lui Iulie. 

Asociarea. In Ungaria se asociează cu toate acele plante, cari nu 
cresc în locuri de tot umede. Mai des însă cu Sedum caespitosum, Trifo¬ 
lium ornithopodioides în iocuri puţin mai umede. In păşunile uscate provine 
asociat cu Trifolium siriatum, T. fdiforme. Preferă baza prizpeior din sărâ- 
turi, cari sunt ceva mai ridicate. In România, unde e mai rar, îl întâlnim 
la Tariverde, pe lângă plantele indicate la Plantago tenuiflora (vezi Piua- 
tago tenuiflora mai jos). Poziţia pe care o ocupă la Tariverde ne indică, 
ca planta aceasta are nevoe de o mare cantitate de sare, în comparaţie 
cu Lotus gracilis, deoarece nu-şi părăseşte depresiunea în care se depun 
sărurile spălate de apă, pe când Lotus gracilis se depărtează prea mult de 
aceasta. Tot de aici conchidem că Trifolium parviflorum necesită mai 
multă umezeală pentru susţinerea vieţii ca Lotus gracilis. Mai provin şi- 
prin stepele sărate dela Sariot şi Kara-Nasib (Brandza). 

(Sfârşitul va urma.) 



Două plante indigene ale României. 
De AL. BORZA. 

Sarothamnus Scoparlus (L.) Wimm. în Transllvanlae 

Acest arbust frumos din familia Leguminoaselor a figurat până acum 
printre plantele, a căror prezenţă în Transilvania n’ş fost cu certitudine 
constatată. Schur1) o indică ce-i drept din Ardeal, dar nu aminteşte nici 
o localitate, ci dă numai fraza stereotipică: «An Waîdrăndern, in Gebiischen 
der Bergregîon. ]un.-Aug.», a cărei veracitate este îndoelnică după expe¬ 
rienţele ce le avem în privinţa acestui autor, L. Simonkai n’a verificat 
această afirmaţie în baza herbarului original a lui Schur din Lemberg. 
M.Fuss2) indică Sarothamnus Scoparius dela Crasna şi Şimleul-Silvaniei, 
după datele lui Baumgar ten3), aşadară afară de graniţele Ardealului istoric. 
Simonkai4) pune această plantă sub t printre plantele ce obvin nu¬ 
mai cultivate, făcând menţiune de staţiunea ei din ţinutul învecinat al 
Aradului, la Şoborşin, după H e u f î e 1 (Verh. Zool Bot. Ges. VIII, p. 84). în 
monografia sa floristică a Aradului5) dă amănunte cu privire la staţiunea 
plantei Sarothamnus la Şoborşin, Troiaş şi Valea Neagră, unde o crede 
cultivată pentru legarea coastelor ce uşor se surpă şi pentru hrana iepu¬ 
rilor de casă. 

Asche.rson şi Graebner6) afirmă categoric, că în Bucovina şi 
Transilvania lipseşte Sarothamnus Scoparius, *acest element atlantic şi 
mediteran al florei, europeice, a cărei prezenţă în Rusia de nord şi centrală 
este problematică după aceiaşi autori, care bineînţeles n’au putut avea 
cunoştinţă nici despre descoperirea lui P. En cules cu1), constatând 
această plantă în. crânguri lângă pădurea Nemţianca la Tecuci, calea ce 
duce spre Cosmeşti. 

După toate acestea nu poate îi lipsită de importanţă phytogeografică 
descoperirea plantei Sarothamnus Scoparius în inima Transilvaniei, în 
Valea Gălzii, între Galda de sus şi Intregalde, jud. Alba inferioară. Am 
9ăsit*o la 6 Iunie 1915, când era în plină floare, împodobind cu galbenul 
m strălucit margenea de pădure la poalele stâncilor calcare abrupte. 

Aici se găseşte în mare număr de exemplare, alcătuind o asociaţie 
adevărată, un desiş greu de străbătut, un stat de om de înalt. Departe 
de locuinţe omeneşti, are toate aparenţele spontaneităţii. 

9 Enumeratio Plantarum Transsiivaniae (1866) p. 143. 
) Flora Transilvaniae Excursoria (1866) p. 148. 
) Enumeratio Florae Magni Principatus Transsiivaniae (1812) t. II, p. 319. 
) Enumeratio Florae Transsilvanicae (1866) p. 168. 

2 Aradmegye es Aradvâros novenyvilâga— Flora Comitatus et urbis Arad (1893) p 73. 
) Synopsis der Mitteleuropăischen Flora, t. VI, pars II, p. 290 (1906— 1910). 

N) Grecescu, Supl. la Conspectul Plorei României (1909) p. 43, 
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Foliolele plantei noastre sunt emargînate. florile mari, aproape 
de 3 cm. o apropie de forma B. gvandiflovus Aschers. u. Graebn. 

Syn. VI. 2. 291 p. (1907), care pare a fi rară în stare spontană. Pământul 

bun, udat de Valea Gălzii explică în deajuns origina acestei forme exu¬ 

berante. De aci înainte va trebui deci introdus Sarothamnus Scoparius 
între cetăţenii florei ardelene. 

Iar hotarul de răsărit al ariei sale va trebui extins asupra Carpaţilor 
şi Subcarpaţilor româneşti, îndreptând datele din literatură în acest sens. 

Spiraea salicifolia L., o plantă indigenă. 

Spiraea salicifolia este o plantă, a cărei indigenat la noi, dar 

chiar şi în Europa centrală şi Rusia europeică a fost trasă adesea la 

îndoială. 
Din Transilvania Baumgarten o aminteşte pentru prima oară 

(Enum. II, p. 44) dela Ditrău în Secuime, iar Fuss transcrie acest dat 
în Flora sa excursorie (FI. Transs. p. 138). Schur în a sa «Enumaratio 
Plant. Transsilv.« p. 131 o enumeră ca provenind în locuri mlăştinoase, 
turbării, râturi umede, etc. din regiunea inferioară şi montană, fără ca să 
indice numiri de localităţi. Autorul ultimei flore critice transilvane, Sn 
monkai, şterge din flora Ardealului această plantă, arătând credinţa sa, 
că ea nu provine spontană la noi, ci poate scăpând din cultură, ca o 

plantă adventivă. 
Această rectificare a făcut-o S i m o n k a i nu atât în baza unei cer¬ 

cetări proprii, ci mai vârtos sub influenţa datelor literare ale lui Koppen 
şi alţii, care trag la îndoială indigenatul şi autohtonia acestei plante în 
întreagă Europa, ci cred, că din patria ei originară: America de Nord şi 
Siberia a fost întrodusă mai întâi în grădinile din Europa şi de aci a 
scăpat şi s’a sălbătecit complect 

în acelaş timp s’au ridicat însă botanişti de seamă, care apărau in¬ 
digenatul acestei plante chiar în Austria de jos şi sus (Beck), Boemia 
şi Moravia (Celakovsky, Oborny). în frumoasa sa lucrare «Bie 
Pflanzendecke Osterreich-Ungarns», apărută la 1916, Hayek vorbeşte 
chiar de formaţiuni vegetale naturale de Spiraea salicifolia din Boemia. 

Tot aşa dendrologuî Schneider îşi exprimă bănuiala în cunoscuta 
sa Laubholzkunde, t, II. p 481, că totuşi pare a fi o plantă indigenă în 
Europa, găsindu-se în Transilvania. 

Această bănuială este acum confirmată de dl profesor E. Nyărâdy, 
care a găsit de curând această plantă în mai multe locuri în judeţul Ciuc, 
între împrejurări, care exchid probabilitatea întroducerii acestei plante 
prin mâna omenească, ci ne-o prezintă ca un element străvechiu al florei 
noastre, venit aci din centrul de răspândire aziatic prin mijlocirea facto- 
rîlor şi agenţilor naturali, care contribue la răspândirea plantelor şi *a 
lărgirea ariilor, în cazul plantei noastre: paserile. 
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Staţiunea aceasta interesantă descoperită de dl Nyârâdy se gă¬ 

seşte în munţii Gurghiului, prin mestecănişuri, mlaştini turboase, pe 
lângă părae de munte în hotarul comunelor GyergYoremete şi Alfalu. 
Prin grădinile întregului ţinut lipseşte cu desăvârşire această plantă, care 
formează în locurile amintite mai sus formaţiuni întinse, pe timpul în¬ 
floririi de un farmec deosebit. (Vezi planta în «Flora Romaniae exsiccafa», 
No. 155). 

Trecând peste coama munţilor Gurghiului pe panta apuseană, a 
găsit-o tot în condiţii absolut sălbatece şi de o spontaneintate neîndoeh 
nică şi în valea Lăpuşnei, departe de orce aşezământ omenesc. 

D-l NyârâdY conchide de aci, că avem în faţa noastră o plantă in¬ 
digenă şi eu găsesc ca absolut întemeiată această părere a unui cerce¬ 
tător cu ochiu ager şi instruit pentru a putea deosebi o plantă spontană 
de una naturalizată. 

Se confirmă deci datul lui Baumgarten, datele din Rusia meri¬ 
dională şi poate chiar din Moravia, Boemia şi Austria, arătând că aria 
geografică a acestui frumos arbust este cu muit mai mare decât se cre¬ 
dea înainte, cuprinzând o bună parte a domeniului florei boreale extra» 
tropice. Iar flora noastră posedă un cetăţean înregistrat prin aceasta 
»lege,artis« în noul ei conspect. 

Sur deux plantes indigenes en Roumanie: Saro- 
thamnus scoparius et Spiraea salicifolia. 

Par AL. BORZA, 

li s’agit de la decouverte de Sarothamnus scoparius (L.) Wimm 
dans Ies montagnes du Bihor. Cette plante a ete trouvee dans la „Valea 
Gălzii (Distr. Alba inferioară), ou elle presente tous Ies caracteres de ia 
spontaneite, ce qui confirme Ies indications vagueş de Schur, le botaniste 
bien connu de Transylvanie et rectifie Ies affirmations d’Ascherson et 
Graebner (Synopsis, t. VI, pars II, p. 290), qui ont conteste Texistence 
de cet element atlantique mediterraneen en Transylvanie. 

En tenant compte de la localite «Nemţianca» de Moldavie (Distr. 
Tecuci) ou cette plante a ete mentionnee, on voit que 1’aire geographique 
de cette espece s’etend considerablement vers Torient. 

Par leurs caracteres, Ies exemplaires recoltes ă Galda se rapprochent 
.de la forme B. grandiflorus Aschers et Graebn. (1. c, p 291). 

Quant â Spiraea salicifolia, on sait que son indigenat, non seulement 
chez nous, mais meme en Europe centrale et en Russie a ete conteste. 

Cette plante a ete trouvee par Mr, E. F. NyârâdY dans Ies mon¬ 
tagnes de Gurghiu (Transylvanie), ou elle se presente en vraies forma™ 
tions !). Etant donnee la grande surface de dissemination dans cette region, 

9 Voyez la plante dans „Flora Romaniae exsiccata* No 155. 
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il est exclus qu’elle soit apportee par Phomme ou qu’elle soit ăchappăe 
des jardins, ou elle n’est pas du tout cultivee. 

L’existence de cette plante dans Ies montagnes de Gurghiu confirme 
une donnee problematique de Baumgarten (Enum. f. îî, p. 44) ainsi 
que la mention incerlaine du dendrologue Schneider, et rend tres urai* 
semblable l’indigenat de cette plante aussi en Aufriche (Beck), en Boheme 
et en Moravie (Celakovsky, Obornyet Hayek)et peut-etre meme en 
Russie meridionale. 

RECENZII 
N. Moisescu: Cultivarea minţii,cu ajutorul biologiei 

Bucureşti, 1921. 8°, 448 p. (Biblioteca padagogică a Casei şcoaîelor, Nr. 17). 15 Lei. 

O admirabilă carte de didactica şi metodica biologiei, care ar trebui 
să fie cât mai bine studiată şi urmată de profesorii care predau ştiinţele 
naturale. Autorul ridică în această lucrare ia rangul de dogmă un princi¬ 
piu, împotriva căruia atâta greşeşte şcoala românească şi în zilele noastre 
de mari prefaceri şi evoluţii naţionale: „Scopul învăţământului despre na¬ 
tură în şcoalele secundare trebue să fie exercitarea, creşterea funcţiunilor 
intelectuale, formarea bunelor deprinderi intelectuale", deci învăţământ for¬ 
mal şi nu material, de inmagazinare a cunoştinţelor şi specializare timpu¬ 
rie a elevilor. 

După o scurtă privire asupra fazelor (lineană, lamarckiană şi expe¬ 
rimentală), prin care a trecut biologia, cu o pătrundere 'adâncă în tainele 
sufletului se arată, cum se pot utiliza şi oţeîi toate puterile sufleteşti prin 
aplicare metodelor corecte în predarea ştiinţelor naturale, dând precădere 
intuiţiei directe a materialului viu în şcoală şi natură, accentuând însă şi 
importanţa covârşitoare a individualităţii profesorului şi a pregătirii lui 
ştiinţifice, alături de textul cărţii, care cade pe al treilea plan. (ab). 

C. Petranu: Muzeele din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş. 

Bucureşti, „Cartea Românească", 1922. 8°, 227 pag., 101 ilustr. în text, o hartă şi un 

tablou statistic. 

Partea introducthă (pag. 9—32) cuprinde informaţii preţioase despre 
muzee în general, îndrumări tehnice privitoare, la organizarea muzeelor şi 
administrarea lor, 

Partea a doua (pag. 35—227) dă o descriere sumară a celor 27 muzee 
mai însemnate din Transilvania şi a câtorva colecţiuni şcolare. Se remarcă 

deosebit Muzeul Botanic din Cluj (p. 67—80). 
Numai recomanda putem această instructivă carte, publicată în con¬ 

diţii tehnice superioare (hârtie velină, 191 ilustraţiuni şi o hartă), tuturor 
profesorilor de ştiinţi naturale, directori sau custozi de muzee, dela care 
se aşteaptă încă o foarte intensivă activitate pentru organizarea muzeelor 

regionale şi locale de istorie naturală, care lipsesc în ţară, (ab.) 
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Bibliographia Botanica Romaniae.*) 
Composuit AL. BORZA. 

Antonescu, P., 1922. Cruţaţi pădurile. (Revista pădurilor, tr XXXIV, No. 
7, p. 330-350). 

— 1922. Chestiuni silvice. (Revista Pădurilor, t. XXXIV, No. 9, 
p. 457-459). 

Borza, AL 1922. Etichete pentru Herbarul mare. Ediţia a il-a, Cluj, edit, 
„Ardealul", folio, p. 18+6. Etichete pentru Herbarul mic. Ediţia 
a 11-a. Ibidem, p. 8+5. • 

— 1922. O vizită prin grădinile botanice din Apus. (Buletinul de 
Informaţii al Grădinii botanice şi al Muzeului botanic dela Uni¬ 
versitatea din Cluj, t. II, p. 66—68). 

— 1922. Raport asupra situaţiei Muzeului botanic dela Universita¬ 
tea din Cluj pe anul 1921 (Buletinul de Informaţii, al Grădinii 
botanice şi al Muzeului botanic dela Universitatea din Cluj, t„ II, 

' p. 53—61). 
—' Compte-rendu de l’activite du Musee botanique de l’Universite 

de Cluj en 1921 (Ibidem, p. 61—62). 

Chiriţescu-Arva, M., 1922. Seceta. (Viaţa Agricolă, t. XIII, p. 517—537). 

De gen, A., 1921. A Notholaena Marantae (L.) R, Br. felfedezese a Bala- 
ton melleken. (Botanikai Kozlemenyek, t. XIX, p. 105 — 109). 

— Ueber die Entdeckung der Notholaena Marantae (L.) R. Br. im 
Balatonsee Gebiete, [Botanikai Kozlemenyek, t. XIX, p. (17)]. 
Pe lângă ferega amintită în titlu se mai aminteşte muşchiul Pterigoniam 
gracile din Banat şi Oltenia. 

Prăgan, I. C., 1922. Avena fatua, ovăs sălbatic. (Viaţa Agricolă, t. XIII, 
p. 564—565). 

— 1922. Combaterea mălurei (Viaţa Agricolă, t. XIII, p. 559—450). 
— 1922. Culturile pentru sămânţă. (Viaţa Agricolă, t. XIII, p. 

546 -552). 
— 1922. Privire generală asupra culturii păşunilor. (Viaţa Agricolă, 

t. XIII, p. 423—433). 

Grinţescu, J., 1922. Le noir des bles en Roumanie. (Buletinul Societăţii 
de Ştiinţe din Cluj, t. I, p. 292—295 şi retipărit în Contribu- 
ţiuni Botanice din Cluj, t. I, No. 4). 

. *) In această Bibliografie se enumără cât se poate de complect publicaţiile ho- 
îamce care privesc pe deantregul ori în parte flora actualei Românii, precum şi toate 
Publicaţiile botanice de orce natură, a autorilor români. 

• Dnii autori sunt rugaţi a trimite redacţiei lucrările lor, ori cel puţin indicaţii 
bibliografice corăspunzătoare, pentru a putea tine la curent această bibliografie şi a i 
mtregi lacunele. ' 

— Cette biblipgraphie comprend Ies publications concernant, entierement ou en 
Pârtie, la flore de la Roumanie d’aujourd’hui ettputes Ies publications botaniques, quelles 
qu elies soient, des auteurs roumainş. 
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Ghiţescu, V., 1922. Mălura grâului (Tilletia caries). (Viaţa Agricolă, t. 

XIII, p. 459-461). 
Gyorffy, I., 1921. Miscellanea bryologica Hungarica. I-V. [Botanikai 

Kozlemenyek, t. XIX, p. 7—15 şi p. (1)—(2)]. 

Autorul dă numele unor muş,h'', găsiţi şi în Transilvania, atacaţi de Clado• 
sporium hevbarum şi la urmă comunică un loc de provenienţă nou din 
Tatra înaltă, (peretele de răsărit al piscului Satan, 1920 m.) a hepaticei Bu¬ 
cegia romanica Radian, dând şi o contribuţie mică privitoare la anatomia 
acestei plante. A 
Este însă curios, că dl Gyorffy răsbotează această planta m Bucsecsia 
(cu ortografie ungurească!) impotriva tuturor regulelor nomenclatcrice şi 
de bun simţ, dupăce înşuşi scrisese în repeţite rânduri despre acest fru¬ 
mos gen Bucegia, găsit de un român, înt’un grup de munţi bote* 
z aţi „B u c e gi“ de singurii lui locuitori, de romani şi care apar¬ 
ţine în întregime României. 
Această procedură a d-luiGyorffy este inadmisibilă ca şi faptul remarcai 
ici-colo în publicaţiile botanice mai noi din Budapesta, de a da localităţi 
din România ca făcând parte şi acum din Ungaria, ducând intenţionat in 
eroare pe cercetători, degradând aceste valoroase publicaţii botanice prin 
punerea lor în serviciul politicei. 
L’auteur se permel de changer, sans aucune raison, le nom du genre 
Bucegia en Bucsecsia (avec l’orthographe hongroise!),fce qui est inadmissible. 

Hayek, A., Dr., 1922. Versuch einer natiirlichen Gliederung des Formen- 
kreises der Minuartia verna (L.) Hiern. (Oesterreichische Bo-, 

tanische Zeitschrift, f. XXI, No. 4—6, p. 88-116). 

Jăvorka, S , 1921. Uj adatok Albania florâjâhoz (Novitates florae Alba- 
nicae). (Botanikai Kozlemenyek, t. XIX, p. 17—29). 
Printre numeroasele specii noui găsite în Albania de dnii J B. Kiimerle, 
Al. Jăvorka şi I. Andrassovszky în timpul ocupaţiei austriace, este 
şi Germanium coerulatum Schur (— transsilvanicum Schott et Ky), 
cunoscut din Carpaţii sudici şi din Bosnia şi Muntenegru. 

Moesz, G., 1921. Mykologiai Kozlemenyek, IV. Kozl. (Botanikai Kozleme¬ 

nyek, t. XIX, p. 44-66). 
— Mykologische Mitteilungen. IV. Mitteilung. [Botanikai Kozleme¬ 

nyek, t. XIX, p, (6)—(11)]. 
Miihldorf, A., 1922. Ein neuer xeromorpher Spaltoffnungsapparat bei den 

Dicotyledonen. (Aus dem Botanischen Institut der Universităt in 
Cernăuţi-Czernovitz). (Mit einer Textabbildung). (Oesterreichische 
Botanische Zeitschrift, t. XXI, No. 1—3, p. 50—54). 

Pater, B., 1922. Eine neuere Abnormităt an Digitalis purpurea L. (Zeit- 
schr. fur Pflanzenkrankheiten und Gallenkunde, t. XXXII, p. 
97-102). 

Petra nu, C., 1922. Muzeele din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramu- 

■ reş, trecutul, prezentul şi administrarea lor. 
Les Musees de Transylvanie (resume). 
Bucureşti, „Cartea Românească", 227 p., 101 ilustraţiuni în text, 
o hartă şi un tablou statistic. 

Pop a-Burcă, I., 1922. Botanică, Bucureşti, p. 220, 8°. 
Pop o viei, A. Elena, 1922. Vallisneria spiralis. (Revista Ştiinţifică «V, 

Adamachi% t. VIII? No. 4, p. 171-173). 
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Popu- Câmpia nu, L, 1920. Arbori de zahăr. (Unirea poporului, Blaj, 

No. 5—1920). 
— Alfa (Ibidem No. 5 —1920\ 
— Tufadepiper, (L. c. No. 8—1920). 

— Bumbacul. (L. c. No. 8—1920). 
— Arborele de tămâie. (L. c.- No. 10—1920). 
— Doi moşnegi. (Copaci cari au văzut vremurile din patruzecişiopt) • 

(L. c. No. 20—1920). 
— Arborele de cafea. (L. c,, No. 23—1920). 
— 1921. Mâţişoarele de Flori. (L. c., No. 17—1921). 

— Arbori sfinţi. (L. c., No. 27—1921). 
— Arborele de oleu. (L. c., No. 28 — 1921). 
— Haine ieftine (Cânepa). (L. c., No. 16—1921). 
— 1922. Un hoţ ucigaş (Torţielui). (L. c., No. 28-1922). 
— O boală rea: Tăciunele (L. c., No. 29 1922). 
— O buruiană rea: Neghina. (L. c., No. 30—1922). 

Pro dan, 1., 1922. O reprivire asupra florei arborescente a Bucureştilor. 

- (Revista Pădurilor, t. XXXIV, No. 8, p. 397-404). 
1922. Oecologia plantelor halofile din România, comparate cu 
cele din Ungaria şi şesul Tisei din regatul S. H. S. (Buletinul 
de informaţii a Grăd. bot. şi al Muz. bot. dela Univ. din Cluj, 

t. II, p. 38 - 52). 
Radujescu, Dobre, 1922. Prunii în pepiniera Statului dela Goleşti- 

Badi. (Viaţa Agricolă, t. XIII, p. 470—473, 557-559). 
Przemetchii, Z., 1922. împădurirea terenurilor neproductive. (Revista 

Pădurilor, t. XXXIV, No. 8, p. 432-440). 
Ronniger, K., 1919. Eine pyrenăische Festuca als neuer Biirger der Fiora 

Siebenbiirgens. Mit Abbildung. (Magyar Botanikai Lapok, t. XVIII, 

p. 14-17). 
Vorbeşte despre Festuca glacialis Mieg. 

Rosiade, P., 1922. Călăuza grădinarului practic. I. îndrumări pentru cul¬ 
tivarea legumelor. Bucureşti, „Cartea Românească", 104 p., 8° mic. 

Schullerus, J., 1922. Herbstzeitlose und Herbstkrokus. Nach einem in 
Rahmen des naturhistorischen Vereins gehaltenen Vortrag. (Sieben- 
burgisch-Deutsches Tageblatt, No. 1401, Okt. 1922;. 

Simionescu, I., 1922. Viaţa plantelor (Biblioteca „Cunoştinţe folositoare"). 

„Cartea românească". 
1922. Lecturi botanice. (Biblioteca de popularizare a ştiinţei. 

Casa Şcoalelor). 
Tuzson, j., 1922. Vaccirtium Oxycoccos L. f. nanum (Baumg.) [Botanikai 

Kozlemenyek, t. XVIII, p. 59 şi (18)]. 
Soo, R,, 1922. A Saponaria L. nemzetseg hazânkban es a Saponaria 

officinalis L. alakkore. Die Qattung Saponaria in Ungarn u. der 
Formenkreis der S. officinalis L. (Magyar Botanikai Lapok, t. 
XIX (1920), p. 42-47]. 
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Dă numeroase locuri de provenienţe de plante din România ca fiind în 
Ungaria. 
L’auteur cjte, comme etant en Hongrie, de nombreuses stations de Sapo- 
naria de Roumanie. 

Wagner, I., 1922. Adatok hazănk florâjâhoz. Beitrăge zur Flora von Un- 
. gara. [Magyar Botanikai Lapok, t. XIX (1920), p. 3î—32J. 

Diagnoza speciei noui: Centaurea tovoczkoeensis Wagn. (C. micranthos 
C. Reicfhenbachioides), găsită.la Trăscău în Transilvania, deci în România. 

En Roumanie, pas en Hongrie! 

IN FORMAŢI UNI. 
4 

O vizită prin Grădinile Botanice din Apus. 

Frumoasele grupe geografice, aşa de bogate în plante alpine, din 

grădina Genevei ne mai servesc cu o preţioasă învăţătură. Clima este 
unul din factorii principali, care 
determină culturile ce urmează a 
se face cu şanse de reuşită într’o 
grădină botanică. La Geneva au 
reuşit culturile alpine. Aceleaşi 
şanse ie avem în grădina nouă 
din Clujul situat la poalele Mun¬ 
ţilor Apuseni, unde pe lângă sfor¬ 
ţări relativ mai mici ca în regiu¬ 
nile de stepă sau antestepă ale 
ţării, vom putea prezenta în mod 
vrednic comorile florei noaste, din 
toate zonele de altitudine. 

Lyon. Oraşul Lyon poate fi 
mândru de a avea una din cele 
mai bineamenajate grădini botanice 
din Franţa. Întreţinută pe de-antre- 
guî din bugetul oraşului în cadrele 
minunatului parc de la Tete d’Or, 

Stâncării din Grădina botanică a Genevei. grădina aceasta este pusă sub di¬ 
recţia profesorului de botanică deîa 

facultatea de ştiinţe, dl R. Gerard, şi stă de-opotrivă în serviciul învăţă» 
mântului superior şi al cercetărilor ştiinţifice, ca şi al iiistrucţiunei marelui 
public. 

Parcul de la Teta d’Or are o întindere de 105 hectare şi este citat 
pretutindenea ca un model de parc englezesc trasat cu un neîntrecut 
meşteşug de arhitectul peisagist M. Buhler, 

In partea de est a grădinii a fost instalată Ia 1858 grădina botanică 
după moda de pe atunci. Ea cuprinde o şcoală botanică, plantată după 
sistemul Bentham şi Hooker, apoi servicîul serelor, o şcoală florală (secţia 



ornamentală), secţia plantelor medicinale, şcoala viţelor de vie şi a pomilor 
fructiferi, o stân.cărie alpină, un lac cu plante acvatice, un rosariu, o colecţie 
importantă de arbuşti ornamentali şi în sfârşit un arboretum şi coniferetum, pe 
lângă indispensabila grădină de rezervă, pepiniere şi câmp de experienţe. 

Unele dintre aceste secţiuni merită o menţiune specială şi o vizită 
detailată Pentru frumsefa şi bogăţia culturilor sau pentru tehnica desă 
vârşită grădinărească, ce trădează bunul simţ gospodăresc al francezului 

4 şi tradiţia horticulturală de veacuri a regiunii lioneze. 
In şcoala sistematică se cultivau înainte de răsboiu la 4250 specii, 

din care aproape jumătate s’a mai păstrai.aci. straturi înguste, împrej¬ 
muite cu cimişir (Buxus) tuns, se înşirue milităreşte plantele mici şi mari, 
anuale, bisanuale ca şi perene, ierboase şi lemnoase, acvatice şi terestre 
deopotrivă, având să sufere bineînţeles foarte mult sub tratamentul care 
tinde să le uniformizeze şi în pământul care pare a fi săcătuit cu desă¬ 
vârşire. Etichetele de fier şi zinc dau lămuriri asupra numelui ştiinţific 
şi popular al plantei, asupra provenienţei şi duratei vieţii plantei, indicând 
familia din care face parte. Lipseşte însă o privire şi orientare generală 
asupra unităţilor sistematice de ordin mai înalt, familie, ordin, clasă. 

Şcoala plantelor medicinale cuprinde tot ce se poate cultiva sub 
cerul iionez din plantele oficinale, obsolete şi de medicină populară (650 
specii\ fiind îngrijit etichetate, cu legenda lungă despre uzul fiecărei 
plante. Şi se pare că timpurile mai recente, când se întroduc iarăşi tot 
mai multe plante în medicină, dau dreptate acestei vaste grădini medici¬ 
nale, în care au aflat intrare pe lângă protejaţii «farmacopeei» şi alţi 
mulţi prieteni ai poporului. 

Clima blândă a Lyonului permite cultura sub cerul liber a atâtor 
arbuşti şi arbori (300 soiuri de conifere!) care nu suportă asperităţile 
Gerului nostru: Magnolii grandiose încărcate cu flori, Erythrina cristagalli, 
Sequoia gigantea, Jasminii binemirositoare, Olea europctea, Qitercus Ilex 
şi Suber etc. Sunt de altfel aproape 1200 arbuşti ornamentali. 

Colecţia impozantă de viţe de vie, ca şi de pomi fructiferi cultivaţi 
Pe cordon etc. servesc mai mult scopuri practice, ne prezintă totodată 
metoda clasică franceză a veacurilor trecute, devenită celebră prin grădi¬ 
nile dela Versailles. Un rosarium splendid cu 1200 varietăţi de roze şi o 
s^cţie a florilor de ornament, a cărei cultură s’a reluat după răsboiu, în¬ 
făţişând toate noutăţile sezonului şi ale anului, răspunde necesităţilor 
Practice ale unui ţinut cu horticultura înfloritoare. 

Şi alpinetum-ul (jardin alpin), foarte bine îngrijit, pare a servi 
mai mult scopuri decorative, deşi etichetarea este botaniceşte corectă. Nu 
Qăsim însă o grupare pe regiuni geografice sau pe zone de altitudine a 
Plantelor alpine, şi lipseşte înainte de toate o «floră franceză», ce ar inte¬ 
resa pe un vizitator străin mai mult ca ubiquistele tuturor grădinilor botanice. 

Mândria grădinii botanice sunt florăriile gigantice, grupate într’un 
complex vast şi impunător, alcătuind un serviciu aparte al parcului de Ia 
Tete d’Or. Serele mari sunt 5 la număr, cu o suprafaţă de 3320 m2. Pa- 
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Interiorul florăriilor mari din Lyon. 

Serele mari din Lyon, 

vilionul central are/înălţimea de 21 metri, două intermediare câte 14 m., 
cele/două laterale lOjn. Aceste din urmă sunt separate prin uşi de pri¬ 

mele trei, care alcătuesc o singură «jardin d’hiver». 
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Din bogăţia mare a plantelor cultivate aci cu multă pricepere şi 
aranjate cu multă artă, având ca etichetă o tablă de, email cu o hartă ce,, 
indică şi distribuţia geografică a plantei, amintesc pe cele mai înalte: Li- 

vistona australis, Carpota excelsa şi furfuracea, Avenga manillensis, 
Rhopalostylis sapida din Zeelanda nouă. E superbă şi Pritchavdia pacifica 

Seem. et Wendl. din insula Fidji, Bambuseele şi AlsophHa. 

Suculentele sunt adăpostite iarna într’o seră uriaşă specială. Vara 
sunt grupate într’o „grădină mexicană" în bătaia soarelui, alcătuind o 
inpozantă colecţie de forme bizare şi ciudate: Euphovbia abpssinica de 
5 m. înaltă, Nolina recuruata butucănoasă, amari lidacea Bonapartea gr a- 
cilis, pe lângă atâtea crassulacee remarcabile. 

Alături stau aşanumiteie «Sere mici» cu o suprafaţă de 2935 metri Q 
cuprinzând florării de diferite dimensiuni, construite pentru culturi felurite. 
Casa îeregelor şi a cicadeelor este deosebit de bogată; frumoasă şi co¬ 
lecţia uriaşă de orhidea Vanda tricolor, pe lângă multe altele. Câteva 
sere sunt reservate expoziţiilor temporale de flori ornamentale, cum a 
fost în momentul vizitei mele colecţia neîntrecut de bogată de Gloxinia 

hybrida, de Begonia tuberosa şi de Pelargonium zonale, obiecte de ad¬ 
mirat pentru marele public care inundă cu miile aceste sere, ce mai 
păstrează acum aproape numai 2/3 din bogăţiile dinaintea răsboiului. 

Fără de a avea pretenţia să fiu complect, trebue să amintesc de 
acvarul mare cu frumoase Nymphaee, printre care Castalia Lotus (thermads) 

a noastră dela Oradea-mare ocupă un bc de cinste, alături de Victoria 

regia. După vizitarea acestor culturi aşa de admirabil întreţinute vei ră¬ 
mâne tot aşa de mulţumit şi de culturile întinse de peste drum, o nesfârşită 
serie de florării mari şi mici, puse în serviciul decorării oraşului, a parcu¬ 
rilor publice, aşa de frumoase din Lyon. 

Nu tot aşa de elogios se poate vorbi de «Conservatoir»-ul botanic 
dela Tete d’Or, în ce priveşte clădirea şi herbarele sale, deşi colecţia de 
reviste şi flore locale franceze, de lucrări de horticultura, în deosebi ico¬ 
nografii, păstrate aci, reprezintă o comoară adevărată. Herbarul G an do ger 
va fi incorporat cât mai curând în aceste colecţiuni. 

Facultatea de medicină are, după obiceiul francez, o grădina bota¬ 
nică proprie mică, amenajată în curtea facultăţii, cu mult gust, dar nu prea 
norocos, între zidurile umbroase ale universităţii. în schimb «Jardin des 
Plantes» al oraşului nu este o grădină botanică, ci un parc foarte neglijat 
din cartierul Croix-Rousse, unde a fost până la 1858 grădina botanică 
cu tradiţii străvechi, încă de pe timpul botaniştilor ] u s s i e u, 

Grenobie. Acest oraş pitoresc, centru turistic ticsit de hotele şi de 
Şcoale, are o grădină botanică municipală, pusă sub direcţia unui grădinar, 
neavând contactul indispensabil şi dădător de viaţă, cu catedra de botanică dela 
modesta universitate locală. Din această cauză sub raport ştiinţific tânjeşte 
cumplit această grădină veche, fondată înainte de marele botanist V i 11 a r s, 
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(1745—1814), o glorie a Dauphine-ului. Arboretum ul grădinii, un parc 
restrâns, este alcătuit din copaci deşi, a căror coroană aşa este de sus, 
încât abia poţi recunoaşte frunzele, Alpinetul, care va fi fost frumos odi¬ 
nioară, încă este acum umbrit de înalţi copaci şi lăsat în complectă pă¬ 
răsire. Lacul mic este loc de scaldă pentru raţe, iar sera mică încă este 
destul de sărăcăcioasă. Gradina botanică propriu zisă, singură etiche¬ 
tată, este redusă la şcoala sistematică, ce nu s’a putut încă reculege după 
neglijarea din timpul răsboiului, deşi părea odinioară bogată în specii 
mediterane, frumos etichetate. 

Conform organizaţiei nefericite a acestei instituţii, directorul ei este 
ţinut să se ocupe mai mult de partea practică horticulturală a serviciului, 
având să decoreze parcurile, străzile şi clădirile publice ale oraşului, să 
se îngrijească de băncile grădinilor etc. Pe lângă un budget restrâns «gră¬ 
dina botanică» trage scurta acestei organizaţii nepotrivite. 

Grădina botanică alpină dela pasul „Col du Lautaret“ Facul¬ 
tatea de ştiinţe aşa de maşter tratată de oraş, a fondat, din iniţiativa 
profesorului M iran de, o grădină alpină în Alpiî vecini, la altitu¬ 
dinea de 2075 metri. Cale ferată locală, tramvai şi pe urmă autobus duce 
la «Lautaret»-ul vestit pentru flora-i bogată, pe lângă pitorescul Bourg 
d’Oisans şi apoi prin valea admirabilă a Romanche-i, Cultura seculară a 
şters zone întregi de vegetaţie în aceşti munţi înalţi, lăsând pretutindenea 
plaiuri alpine ori stânci pleşuve, printre care coboară limbi.de gîecere 
puternice la vale, 

în această lume senină a fost organizat profesorul Mirande prima 
sa grădină alpină în nemijlocita apropiere a ospiţului de lângă şosea. 
Decăzută în timpul răsboiului, grădina este mutată acum pe un alt teren 
mic, donat de o societate de transporturi, unde tot din colectă s?a clădit 
un potrivit laborator cu dependenţele necesare. Plantele alpine indigene 
şi străine prosperează foarte bine în această climă prielnică pentru ele, 
pe stâncăriile mici presărate în iarba grasă a păşunei de munte, îngrijite 
de un singur grădinar, care şi el abia are aci 4 luni de zile de lucru. 

Pilda frumoasă a iniţiativei private dela grădina piscului Lautaret 

merită să fie imitată şi la noi, unde astfel de instituţii ar da roade 

bogate atât pentru ştiinţă, cât şi pentru cultura generală. 
încât priveşte încurajarea oficială, aceasta în schimb poate tot aşa 

de anevoie s’ar obţine şi la noi ca şi în Franţa. 

Marsilia. Complect părăsită în decursul marelui răsboiu, numai rămăşiţe 
se mai găsesc din vechea grădină botanică municipală, organizată în parcul 
Borely Acum se fac sforţări pentru amenajarea din nou a culturilor în 
liber şi pentru refacerea stocului de plante din sere,-cu foarte slab spri¬ 
jin din partea oraşului. După 6 ani de pauză se reia şi schimbul de se- 
m*nte şi plante. Noroc, că sub cerul cald şi încântător al Provenşei se 
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cultivă cu uşurinţă în liber atâtea esenţe lemnoase în faimosul parc Borely, 
care se prezintă ca un arboretum surprinzător de frumos şi nou pentru 
oamenii din Nord şi Răsărit. Prunus Laurocerasus, Ternstroemia, *PinUs 
halepensis, Chamaerops excelsa, Clerodendron, Cocos, Erythrina şi magni¬ 
fice Magnolii dau un aspect sudic vegetaţiei din acest admirabil parc, 
foarte bine întreţinui 

Grădina are în clădirea administraţiei un herbar şi alte colecţii, de 
care se serveşte şi facultatea de ştiinţe, al cărei profesor, de botanică este 
şi aci directorul grădinii» 

Paris. Numele »Jardin des Piantes« înseamnă în ochii celor iniţiaţi, în 
rândul prim nu o grădină botanică numai, ci leagănul şi templul botanicei 
şi al tuturor ştiinţelor naturale, de unde au isvorât atâtea idei rodnice 
privitoare la clasificarea plantelor şi unde s’au plămădit atâtea opere ne¬ 
muritoare de ştiinţă. Această tradiţie sfântă apasă greu, ca o moştenire 
uriaşă asupra acestei instituţii, care nu poate rupe cu organizaţia ei în- 
vechită, nu se mai poate reorganiza conform necesităţilor şi vederilor 
moderne, rămânând mult în urma instituţiilor similare din ţările nordice. 
A mai intervenit şi răsboiuî, care a fost deadreptul catastrofal pentru 
venerabilul «]ardin des Plantes», privându-1 de mai bine de jumătatea 
comorilor sale vestite» Această grădină botanică este prea bine cunoscută 
în cercuri largi ca. să mai aibă nevoe de descrierea noastră. Este cuno¬ 
scută importanţa mondială a numeroaselor institute de cercetări grupate 
în jurul „Museum“-ului şi a colecţiilor din această grădină. Nu este de 
prisos poate să amintim, ce greu o duc şi aceste instituţii după răsboiu, 
din lipsa mijloacelor băneşti, din lipsa localurilor suficiente şi în urma 
greutăţii de a găsi sumele necesare pentru tipărirea publicaţiilor ştiinţifice, 

însăşi grădina este un »reconvalescent« anemic încă, Abia de un an 
se cultivă grupele plantelor utile şi decorative din mijlocul grădinii, de¬ 
venită mai mult un parc public de distracţii. 

^Grupele sistematice din cele două parcele închise tânjesc şi ele în 
Pământul rău al grădinii, cultivate după metoda veche franceză, plante 
ierboase împreună cu arbuşti şi arbori, în ordine militară. Este instructiv 
însă despărţământul fruticetum-uiui, îmbrăţişat de directorul d. Bois cu 
ţnult interes. Aci este şi celebra «Robinia pseudoacacia», primul exemplar 
introdus în Europa de I. Rob in la 1604 şi plantat aci la 1636. Alături 
găsim un Cedvus Libani plantat de B. de Ju ssieu, Platani, Paulownia} 

Aesciţlus etc. cultivaţi mai întâiu aci după introducerea lor în Europa. 
Aceeaşi tradiţie de vremuri glorioase de înflorire transpiră şi din încă 
Perile serelor şi a oranjeriilor, care au avut însă atâta de suferit în răsboiu, 

. lardin d’hiver-ul celebru stă gol, cu cadavrele moarte de îngheţ ale f 

Palmierilor feluriţi şi a unui exemplar uriaş de/£ycădeaeXTodea barbara 

în numeroasele sere mici şi mediocre găseşti totuşi colecţii admi- 
rabile de Bromeliacee, un număr frumos de Orhidee. Plantele exoitce 



98 

utile sunt numeroase, primenindu-se cu plante noui din coloniile fran¬ 
ceze ale Indochinei, Guyanei şi Madagascarului etc, 

Numeroase sunt şi Cycadeele (Macrozamia Perofskiana, Dioon, 
Cycas, Ceratozamia mexicana etc.) îmbulzite peste alte plante, pe când 
serele îeregelor, Dracenelor şi aquariul sunt complect abandonate pentru 
a face economii de combustibil. 

Cercurile diriguitoare îşi dau pe deplin seama de insuficienţele ace¬ 
stei instituţii în comparaţie cu ceeace s’a organizat în Belgia, Germania, 
Anglia şi America. Nu peste mul! o nouă grădină şi noui clădiri de 
Muzeu se vor înfiripa în locul celor vechi la Paris, care ţine să fie pu¬ 
rurea în fruntea tuturor ţărilor şi oraşelor în privinţa instituţiilor culturale. 

Strassbourg. Revenit la patria-mamă, acest oraş universitar străvechiu, 
o mică Atena, a adus ca zestre pe lângă palatul pompos al universităţii un fru¬ 
mos institut botanic şi o grădină botanică modernă, reorganizată de 
germani în deceniul din urmă. Pe lângă şcoala sistematică mai restrânsă 
găsim în partea răsăriteană a grădinii grupe oecologice şi geografice 
(Zeelanda nouă, Australia, plante arenare, pl. alpine) şi fructicetum aparte. 
Florăriile zidite pe timpul lui De Bary, aîcătuesc un complex impozant 
cu 7 părţi, dintre care palmariul se înalţă majestos la aproape 20 metri. 
Ncul regim ţine prin jertfe însemnate să compîecteze şi amenajeze, sub 
îngrijirea directorului Houard, aceste frumoase sere, ce adăpostesc co¬ 
lecţii variate şi bogate de plante exotice. Poate va veni astfel rândul şi 
la acvarul separat clădit, ce cuprinde atâtea Nymphaeacee gigantice. Spre 
deosebire de toate celelalte grădini botanice din Franţa, cea din Strass¬ 
bourg este întreţinută exclusiv de stat şi pusă în primul rând în serviciul 
ştiinţei şi al învăţământului. Pentru aceea lipsesc aci grupe ornamentale 
costisitoare. Acelea se găsesc cu prisosinţă în parcul oraşului pompos, 
ce poartă încă vestigiile vechii stăpâniri franceze şi reoglindeşte gloria 
neîntrecută a timpurilor napoleoniane. Belşugul de flori de aci este ne¬ 
obişnuit, iar armonia culorilor în grupele de anuale perene şi arbuşti, 
frumseţea peluzelor şi talia copacilor bătrâni sunt opere de artă ce nu 
se uită uşor. 

Soarta Clujului politiceşte asemănătoare cu a Strassbourguîui şi ro¬ 
stul lor cultural aproape identic ne face să sperăm, că şi în privinţa in¬ 
stituţiilor ştiinţifice Clujul va fi părtaş de aceea} atenţiune şi sprijin al 
stăpânirii naţionale, ca Strassbourgul. AL Borza. 

Seminţe pentru grădini botanice şcolare® 

Pentru a promova înfiinţarea de grădini botanice şcolare pe lângă • 
liceele, şcoalele normale şi speciale de agronomie şi horticultură din 
ţară, pentru complectarea şi reorganizarea celor existente, direcţiunea 
Grădinii botanice din Cluj compune colecţii complecte de seminţe, pe 
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care le pune gratuit la dispoziţia şcoalelor noastre. Colecţiile vor fi de 
două feluri, mari şi mici, cuprinzând plantele cele mai importante pentru 
învăţământ (tehnice, industriale, economice, medicinale, reprezentanţii fa¬ 
miliilor, plante de florărie). 

Rugăm şcoalele care au nevoe de aceste seminţe, să se anunţe de 
pe acum, pentru a şti câte serii să pregătim; să nu aştepte deci cata¬ 
logul seminţelor de schimb, care va apare numai în Decemvrie. 

Direcţiunea Grădinii botanice îşi reser/ă faţă de şcolile, care au 
primit seminţe, dreptul, să controleze ocazional, cum au fost ele utilizate. 

Grădină botanică Ia Iaşi. 

Aflăm cu bucurie, că însfârşit şi laşul va îi înzestrat cu o grădina 
botanică universitară, dupăce atâtea decenii de-arândul a fost lipsit de 
această instituţie culturală şi ştiinţifică indispensabilă. 

Situaţia universităţii din Iaşi a fost în privinţa aceasta într’o inferio¬ 
ritate nemeritată nu numai faţă de celelalte universităţi şi şcoale superioare 
din. România întregită, ci şi faţă de unele licee, înzestrate cu grădini bo¬ 
tanice şcolare (Blaj, şc. normală Cluj ete.). în străinătate de asemenea şi 
cele mai modeste universităţi îşi au grădina lor botanică. 

Dl profesor Al. Popovici a obţinut acum fonduri pentru amenajarea 
grădinei din jurul universităţii şi pentru construirea primelor florării in- 

. dispensabile. Vechile grădini botanice din ţară vor da tot concursul posi¬ 
bil, ca să se înfirîpe cât mai curând această grădină, în pragul stepelor 
ucrainiene, unde multe probleme phytogeografice vor afla deslegare. în¬ 
văţământul universitar (şi secundar) vor avea un sprijin nepreţuit în 
această nouă instituţie, căreia îi urăm prosperitate. (ab.) 

Un nou mijloc pentru conservarea plantelor în herb ar. 

Foarte mulţi botanişti întrebuinţează încă şi astăzi, cu toată scum¬ 
pea lui, sublimatul corosiv în soluţie alcoolică, ca prezervativ în contra 
insectelor ce nimicesc colecţiunile de plante. Sublimatul corosiv mai are 
şi marele inconvenient că este foarte toxic. 

în unele institute se întrebuinţează alte insecticide, ca sulfura de 
carbon, dar se ştie că şi aceasta este foarte inflamabilă şi cere o insta¬ 
laţie specială. 

în sfârşit sunt herbarii care nu întrebuinţează ca mijloc prezervativ 
decât naftalina. 

Procedeul întrebuinţat de noi, încă din 1900, constă dintr’un ame¬ 
stec de 800 gr. benzină şi 200 gr. petrol lampant. 

Plantele uscate sunt lăsate să stee câteva secunde în acest amestec, 
aPoi sunt scoase şi sunt uscate între foi de hârtie sugătoare. A doua zi 
plantele pot fi deja fixate în colecţie. 



Cu timpul mirosul de petrol dispare aproape cu totul, iar conser¬ 
varea este asigurată pentru cel puţin 20 ani. 

Procedeul acesta este singurul, de altfel, întrebuinţat astăzi de'im 
sttutele botanice din Bucureşti şi Cluj; el prezintă avantajul de a fi eco¬ 
nomic, uşor de manipulat, şi constitue un perfect insecticid. 

Farmacist Colonel Gheorghe Grinfescu. 

Expoziţie de fructe. , 

Direcţiunea Grădinii botanice din Cluj va aranja, în colaborare cu 
dl G. Ritter, şef de cultură emerit al Academiei de agricultură din Cluj, 
în zilele de 20—30 Noemvrie, o expoziţie locală de fructe (mere, pere, 
gutâi), cultivate în jurul Clujului şi în special în grădina botanică nouă, 
(str. Pasteur 9), unde se va aranja şi mica expoziţie. 

Soiurilor indigene din Transilvania li-se va da o atenţiune deosebită. 

Personali a. 
Mort. Necroîogle. 

Mihai Stamatin, directorul liceului Micheî Stamatin, principal du 
«Petru Rareş» din Piatra Neamţ, . lycee «Petru Rareş» â Piatra* 
distins cercetător al florei noastre Neamţ, un distingue lichenologue 
lichenologice şi fanerogame, a et floriste roumain est mort le 
murit în ziua de 25 Sept. 1922, 25 Sept. 1922, â l’âge de 47 ans. 
în vrăstă de 47 ani. Asupra vietei Nous reviendrons sur la vie et 
şi activităţii regretatului botanist Pactivite scientifique du regrette 
vom reveni. botaniste. 

Apărut la 11 Noembrie 1922. 
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f (Continuare şi fine.) 

Trifolium pallidum W. et K. Cel mai robust dintre speciile de trifoi, 
cari trăesc în locuri sărate. La prima vedere seamănă cu Trîf. ochroleucum. 
Înfloreşte la finea lunei Mai. Provine atât prin păşuni, unde are statură 
mai mult prostată, cât şi prin fânaţe, unde rezistă bine având statură ro¬ 
bustă. Mai comun e la^Craiova şi Comana. 

Observare. Prin locurile mult puţin sărate (subsalse) mai găsim şi 
alte specii de trifoi, despre cari e bine a reţine următoarele: mai de tim¬ 
puriu înfloreşte Trifolium filiforme L. (5 Mai), după acesta urmează Tr. 
procumbens, apoi (16 Mai) Tr. parvifloram şi Tr. angulatum, ceva mai cu 
greu Tr. strictum, pe când Tr. striatum, din cauza însuşirii sale xerofile se 
vede răspândit mai bine prin fânaţe şi prin păşuni sărate. Prin păşuni 
uscate se înmulţeşte atât de tare, încât ocupă teritorii imense, cu deose¬ 
bire în anii uscaţi. Soţul său, mai suculent, Tr. strictum devine tot mai rar 
(Ungaria). Conchidem de aci că păşunatul contribue la stârpirea speciilor 
mesofile şi laîmulţirea speciilor xerofile, ceeace are câ urmare, că în păşuni se. 
naşte o vegetaţie de stepă, pe când în fânaţele cosite sărate, se naşte o 
vegetaţie de prafuri. In viitorul apropiat o strălucită răuşită le prezic în 

cv^fânaţele umede sărate următoarelor Trifoliacee: T. ornithopodioides, T. 
oiQngulatum şi T. hybridum. Cel din urmă ocupă teritorii estinse atât în 
^ fânaţele umede cât şi în cele. umede însă semisărate, atât din Ardeal cât 

din vechiul regat. U 
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Melitotus dentatus W. et K. E cunoscut ca o specie a sărâturilor, 
unde provine în locuri umede (Măcin, balta Igliţa). Probabil că însuşirea 
de adaptare locurilor salifere, au împrumutat-o chiar şi speciile marco-* 
mune ale genului Melilotus. Aşa observăm, că Melilotus albuş e destul de 
frecvent pe marginea mării, chiar şi pe nisipul mult-puţin umed-sărat 
(Constanţa).1 

Lotus siliquosus L. (Tetragonolobus siliquosus Roth.). Provine pe 
marginea mocirlelor, pe lângă şanţuri şi livezi cam umede. Cu toate, că 
nici un izvor literar, dintre câte îmi stau la dispoziţie, nu face amintire, că 
planta aceasta ar vegeta şi în locuri sărate, totuşi am observat-o atât în 
Ungaria centrală cât şi în părţile ardelene Gherla, Heşdate) pe marginea 
locurilor sărate, ba uneori îl aflăm asociat chiar şi cu Aster pannonicus. 

Lotus tennuifolius L. E o plantă care împodobeşte câmpiile sărate 
din mijlocul verei, şi până toamna târziu, când abia ici-colea mai găsim 
câte o floare. Evită locurile de tot goale (ochiurile) prea mult sărate şi 
umede. Preferă terenurile mai puţin sărate şi ceva mai ridicate; întâlnim 
chiar şi în terenuri puţin inundate (Piscu). 

Lotus gracilis W. K, (L. angustissimus L). II putem distinge uşor de 
precendentui prin statura lui gracilă cu flori mici în număr de 1 ( 2) şi 
prin faptul, că întreaga plantă e lung păroasă. Statura şi-o schimbă după 
mediul în care trăeşte. Aşa în locurile mai libere, în depresiuni, sau în 
ochiuri sărate are o statură destul de robustă, e ramificat, mic şi mult- 
puţin repent. Plantele însoţitoare lipsesc aproape, întâlnim numai pe Ma- 
tricarla chamomilla şi Hordeum Gussoneanum (Deronya, 5 Mai 1910*. In 
Dobrogea în depresiunea sărată dela Taiiverde, unde e mai răspândit, îl 
întâlnim asociat cu Lepturus pannonicus şi Trifolum parviflorum, mai rar 
cu Planiago tenuiflora, care se află pe fundul depresiunii. E de însemnat, 
că aici Lotus gracilis se estinde şi mai departe de depresiune în terenuri 
calcaroase (însă în depresiunile puţin sărate, provine mai copios). Statura 
gracilă şi-o conservă cu deosebire în terenuri mai umede, binecrescute cu 
tapet des Deronya în societate cu Festuca. Myosurus şi Trifolium minus 
etc.), unde o copleşesc plantele însoţitoare cu vegetaţie mai viguroasă. 
Preferă locurile espuse soarelui, libere, dar destul de umede. O plantă 
atât de gracilă în alte împrejurări nici nu ar putea trăi. Condiţiunile de 
trai şi-le găseşte în depresiunile mult-puţin sărate şi în terenuri calcaroase 
însă puţin mai joase, unde în timpul primăverei mai află încă atâta ume¬ 
zeală, de câtă are nevoe pentru germinare şi căldura solară necesară 
pentru desvoltare. Solurile în cari vegetează Lotus gracilis sunt fărămicioase, 
dar cu conţinut suficient de argilă, pentru-ca apa de ploaie să nu se 
scurgă înainte de a fi disolvat sărurile de cari planta are nevoe. Plantele 
fiind puţin numâroase au întotdeauna şi soare în deajuns. Ocoleşte Jocu¬ 
rile cu tapet des, umbrite şi foarte umede, aceasta e cauza, că lipseşte în 
unete părţi ale ţării. Nu-i convin anii ploioşi, dar nici prea secetoşi. In 
România era mai răspândită odinioară, se vede însă, că locurile de pro¬ 
venienţă nu au putut satisface cerinţelor acestei gingaşe flori. O conside¬ 
răm deri ca o plantă a locurilor subsalse, de scurtă durată, care preferă 
foarte mult păşunile libere espuse soarelui. 

Glycyrrhiza echinata W. K. 
Speciile genului Glycyrrhiza sunt comune prin fânaţele umede din 

regiunea Danubială. Una dintre ele o găsim şi în terenuri subsalse, Ia Buzeu 
SPre ^angu; Cotorca mare în Ialomiţa (Grecescu, Supî. Consp. fl. Rom, 
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Fam. Geraniacee. 

Geraninm dissectum L. Creşte pe coline, prin tufişuri. In Jugoslavia 
s provine şi prin fânaţe subsaîse (Bezdân, jud. Bâcs-Bodrog). 

Fam. Zygophyllacee. 

Nitraria Schoeberi L. Din familia ZygophUlacelor găsim 3 specii de 
tot rare: Zygophyllum Fabago L., care creşte la Constanţa pe marginea 
Mârei Negre; Peganum Harmala cultivat de Turci prin cimitire, care astăzi 
provine şi în stare sălbatecă S’a aflat şi la B-pesta de dealul Gellârt, unde 
relicvia aceasta e îngrijită foarte mult. A treia specie este: Nitraria Schoeberi, 
o plantă perenală, care provine prin locuri salsuginoase,Jn staţiunea Policari sub 
Vulcanii nămoloşi în districtul Buzeu (Brand za). înfloreşte în luna Iulie şi 
August. Raritatea acestor trei specii denotă originea lor străină. 

în orient sunt locuri în cari clima şi şolul le convine mai mult decât la noi. 

Fam. Euphorbiacee. 

Euphorbm cypariss;as L. E Euphorbia cea mai comună, care provine 
în orice teren. în terenuri sărate îşi schimbă statura, devine „caulibus abbre- 
viatis decumbentibus, rigidis, foliis elongatis, 1—1*5 cm. latis margine revolutis“. 
Menyhârdt numeşte aceste exemplare: E. cyparissias L f. salsicola Meny- 
hârdt (Kalocsa novdnytenydszete). Eu le-am întâlnit în fânaţele mai mult sau mai 
puţin sărate dela Bezdân asociate cu Ornithoga'um tenuifolium şi Ranuticulus 
pedaţus. între Euphorbiile cari provin prin fânaţe sărate mai amintim şi pe 
E. virgata, care e foarte răspândită prin luna Mai şi Iunie. însă îndată ce 
elementele halofile încep a fi preponderante, E. virgata devine mai rară şi în 
urmă dispare. 

Fam. Elatinacee. 

Elatine Alsinastrum L. Dintre Elatine specia aceasta provine mai des 
prin locuri mocirloase, cam sărate (Comana). 

Fam. Tamaricacee. 

Tamarix Pallasi Desv. Foarte abundentă în Valea-sărată dintre Vameş 
şi Piscu, ceeace ne dovedeşte că e cea mai acomodată, pentru a fi plan¬ 
tată în locuri puţin umede şi puţin sărate, asupra cărora exercită o influinţâ 
ameliorătoare, micşorându-le conţinutul în sare. 

Fam. Lythracee. 

îi * JLylhrum Hyssopifolia L. Provine prin locuri umede, espuse inundaţiilor. 
11 întâlnim şi în terenuri de sărături (Bezdân jud. Bâcs-Bodrog). E foarte răspândit 
Şi prin locurile sărate-umede din Ardeal (Nimigea Ungurească, jud. Bistriţa-Năsăud). 

Fam. Umbellifere. 

Bupletirum tenuissimum L. Halofilă anuală, care face parte din vegetaţia 
de toamnă. Provine prin sărăturile cele mai sterile, în locuri libere, goale, 
păscute, prin crepăturile solului, în societate cu Inula britannica, Statice Gme- 
Uni> Achillea selacea şi Artemisia mo nogy na (Cucuteni 10 Aug. 1910), La 
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Grădiştea spre Comana, unde se asociază cu Trifolium fraglferum, nu era 
încă înflorit la 2 August; la Cucuteni 1’arn aflat în 10 August în floare în des- 
voltare l-am găsit şi între Măcin şi Greci, unde era asociat cu Crypsis şi 
Triticum rigidum. în Ungaria se asociază uneori cu Scilla autumnalii (Bacsordas). 

Peucedanum officinale L. 
E o plantă caracteristică locurilor sărate, ce se estind printre pădurile din 

cursul Dunării (Ungaria Bezdănj. Desvoltarea ei se aseamănă cu a-plantei 
Aster canus. Tulpina şi frunzele se desvoltă la ambele şi anume în luna Mai. 
Se cosesc în Iunie, iar la finea lunei August înfloresc din nou. Ambele 
urmăresc marginea pădurilor, preferând locurile puţin umbrite. 

Peucedanum alsaticum L. E foarte comun prin locuri umede, prin livezi, 
tufişuri. Uneori provine chiar şi pe marginea păşunilor sărate (Comana) 

Peucedanum latifolium M. B. De regulă prin livezi şi fânaţe puţin 
sărate dar umede. E destul de frecvent între Comana şi Grădişte. Tot în 
locuri sărate provine şi în Ardeal; aşa la Apahida jud. Cojocna) unde se 
asociază cu Plantago Cornuţi. 

Fam. Primulaeee. 

Samolus Valerandi L. Plantele din familia Primulaceeîor sunt în mare 
parte plante de munte. Cu toate acestea găsim unele specii, cari fac parte 
din vegetaţia ruderală (Anagallis) sau din cea uliginoasă (Lysimachia<); ace¬ 
steia din urmă îi aparţine şi S. Valerandi$ care creşte prin locuri mlăştinoase, 
stufuri de bălţi; suportă o cantitate destul de însemnată de sare, de aceea 
o găsim chiar şi pe marginea lacurilor sărate: ca d e. la Mamaia. La Med- 
jidia am întâlnit-o pe marginea stufurilor de Bolboschoenus maritimus. 

Fam. Plumbaginacee. 

Genul Statice e bine representat în România. Speciile se grupează după 
terenurile în cari vegetează: în specii, cari preferă terenuri umede, în specii 
cari iubesc terenuri pietroase, fânaţe aride etc. Prima grupare întruneşte o. 
Limonium, ‘S. Gmelini, S. caspla. Grupei a doua aparţin S. tatarica, S. Besse- 
riana, S. latifoiia. Pe cele din grupa a doua, fiind mai mult .plante xerofile, 
nu le vom trata. Ne vom ocupa însă de grupa primă, în care găsim chiar şi 
specii halofile, ca atare considerăm pe S. Gmelini şi S. caspla-. 

Statice Gmelini Wi 11 d. Are o rădăcină groasă, puternică, care^poate 
Străbate chiar şi solurile argiloase. Cu ajutorul ei planta poate suporta atât căl¬ 
dură cea mare de peste vară cât şi gerul de iarnă. în lupta aceasta o secun- 
dează frunzele sale late, groase, pieloase,A mult-puţin iernatice şi după cari 
putem distinge planta cu uşurinţa oricând. înfloreşte la începutul lunei Iulie, 
dar în massă o găsim abia către finea lunei şi începutul lunei August Unele 
exemplare înfloresc chiar şi în Iunie. în timpul înfloririi împrumută câmpului 
P culoare liliachie frumoasă. Mai bine se desvoltă în păşuni, unde ocupă 
adeseori teritorii estinse, sufocând alte plante şi făcând alianţă numai cu 
Obione, care încă suportă umezeala destul de bine (Fleaşca). S. Gmelini 
însăj se comportă în mod diferit faţă cu umezeala în terenuri ne înierbate, . 
libe re o suportă mai bine, decât în cele înierbate. Această împrejurare e 
a-se atribui referinţelor de încălzire ale solului. Terenurile neînierbate sunt 
încălzite direct de soare, încât evaporaţia apei e mai intensă, d ecât în cele 
inerbate, unde planta, tocmai pentru motivul acesta ocupă punctele mai 
ridicate (Târgu Frumos, Cotnari). ;.. : . 
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Asociarea. Plantele însoţitoare încă sunt în funcţie de umiditate şi consistenţa 
solului. In terenurile mai umede,-după cum amintisem, am găsit-o asociată cu 
Ohiotie (Fleaşca, litoralul mării). în păşuni sterile (scurse) la Cucuteni în 
dosul gărei (10 August 1910 am aflat-o în tovărăşie cu Bupleurum tenuis- 
simum, Artemisia monogyna, Achillea collina, Lactuca saligna, Innla britan- 
mea, Plantago lanceolata, Lolium perrenne. Pe marginea mării şi a sinunlor 
o găsim în solari nisi joase-sărate asociată cu Statice caspia (Razem la 
Divinjia Jurilovca pe insula S neică şi Curbea), iar în unele locuri cu Fran- 
ketiia hirsuta etc. Am observat, că şi aici caută punctele ceva mai ridicate, 
în Ungaria se asociază cu Scilla autumnalis (Bâcsordas) sau cu Aster carius 
(Alsd-Kabol, iar în nisipuri cu Lepidium crassifolium şi Plantago maritima 
(Horgos. 

După primul cosit, culoarea albastră particulară a păşunilor sărate de 
extinderi imense (sute de hectare) din centrul Ungariei corn. Bdkds vara a. 
1916 mai adeseori se atribue plantei Stat ce Gmeiini, care în locurile mai 
umede se asociază eu planta Mentha Palegium, tot de culoare albastră, iar 
acestea sunt strânse pe marginea lor de un brâu albastru format de Cicho- 
rium Intybus. Culoarea galbenă presărată prin aceste păşuni se datoreşte 
plantelor: Leontodon autumnalis şi Inula britannica. 

Statice caspia W i 11 d. Diferă de precendenta prin toate părţile sale, 
cari sunt mai mici, tulpina foarte ramificată, panicu’ată, granulată-scabră, 
frunzele 3-nervate. O întâlnim de regulă pe marginea mării, a sinurilor şi pe 
insule chiar şi în Deltă-. Aici îşi află uşor condiţiunile de trai, având lâ 
dispoziţie un sol^ moale, nisipos sau puţin prundos, iar de altă parte ‘ ume¬ 
zeală suficientă. în floare am âflat-o la 24—25 Iulie. 

Fam. Gentianacee.- 

Centaurium turcicum (Velen\ Prod. Creşte pe marginea mlaştinelor 
puţin sărate dela Mamaia. Se aseamănă mult cu Centaurium umbellatum, de 
care diferă prin toate părţile sale mai mici, mai gracile, calicele aripat, 
lucid, etc. 

Centaurium pulchellum F r. E una dintre acele plante, cari înfloresc în 
toiul verii şi iau parte în vegetaţiunea rărită de vară. Cu cât pământul con¬ 
ţine mai mult loess sau nisip, cu atât devine mai frecventă. E comună în 
valea dintre ^ Cerna şi Medjidie. în soluri prea sărate are flori albe f. albi- 
florum (Boiss.) Prod.; aşa la Medjidie, Constanţa. 

Fam. Boraginacee. 

Myosotis -caespitosa Schultz. E o plantă mai mult de munte, care 
cscepţional provine şi în şesul Ungariei. Tot asemenea şi în România, dar aici 
descoperitorul ei (din cauza descinderii sale în regiuni aşa depărtate: dela 
tnunte la şes) i’a dat numirea de Af. gethicx Grecescu. Cine-’şi va lua 
osteneala de o răsfor Consp. FI. Rom., va găsi la pag. 409 o plantă descrisă 
de Grec eseu sub această numire. Această plantă e însă întru toate identică 
cu Myosotis caespitosa Schultz (M. lingulata Lehm.', care are o rizomă 
ceva mai lungă decât specia tipică. Despre aceasta ne .convingem însăşi din 
Grece seu, în descrierea plantei la pag. 410, unde se zice: „M. gethica-- 
cure se apropie foarte mult de M. lingulata Le hm — diferă de această 
pnn rizoma sa foarte lungă şi subţire. (Far nu scurtă, bontă ca la M. lingulata), 
caliciul cilindric 5-fid (şi nu campanulat 5-dentat)“. Ştim că majoritatea 
Plantelor ajungând în locuri mocirloase îşi schimbă portul, cu deosebire tul- 
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pina subterană. In mediul acesta şi M. caespitosa primeşte o rizomă mai 
lungă. Ce priveşte diferinţa între caliciu, nu o ţin de esenţială. Chiar dacă am 
lua în considerare toate caracterele relevate de Grec eseu ca distincte nu 
am avea nici un motiv de a nu considera această plantă ca o formă şi o 
variaţiunea a speciei M. lingalata. In fine cine a urmărit cu atenţiune flora 
şesurilor din cursul Dunării Cel SHS şi Români, dar cu deosebire două 
puncte ale acelora (Bezdan şi Bucureşti , uşor se va convinge ca la Umana 
la Padina lui Vasile cresc aceleaşi plante ca şi în jurul comunei Bezdan 
(jud. Bâcs-Bodrog : Rannnzulus polyphyllus, R. laterifloru<, Myomus mini- 
mus. Cred deci, că nu mă înşel dacă voi spune, că M gethica Grec eseu 
uu e altceva decât M caespitosa Schultz, care creşte şi în locurile mocir¬ 
loase dela Bezdan între aceleaşi împrejurări. In cazul că am vrea sa tim 
scrupuloşi, am putea numi aceste exemplare var. sau forma gethica ure ce seu. 

In Ungaria la Bezdan.o găsim şi .prin mocirle mult puţin sărate, asoci¬ 
ată cu Nasturtium Kerneri, iar prin ochiuri cu Cerastium anomalam, Vero- 
nica acinifolia şi Myosurus minimus Bezdan, 5 Mai 1912 . 

Fam. Labiacee. 

Mentha Paleginm L Izmă cea mai comună. La Cucuteni 'aproape de 
Iaşi) o găsim chiar şi în tei-enuri puţin sărate. Din depărtare aduce cu Mance 
prin florile ei albastre, cari mai pot fii roşii, albe, eta după concentraţia să¬ 
rurilor, care contribue foarte mult la schimbarea colorii florilor. 

Teucrium scordioides Schreb. creşte prin locuri umede, msipoas. 
E frecvent pe marginea mocirlelor şi a lacurilor turfoase. Provine pe margine 
lacului dela Mamaia. 

Fam. Scrophulariacee. 

Verbascum Blattaria L. Prin păşuni şi fânaţe sărate găsim şi exem¬ 
plare cu flori albe. 

Limosella aqnatica L. Provine de regulă pe marginea lacurilor sau m - 
cirlelor Lacul Brateşi, lângă Galaţi . Uneori chiar şi terenuri sărate se imp ' 
pulează, şi aici o găsim asociată cu Ranunculus laterifiorus (Zsabîya, ju • 
Băcs-Bodrog . A 

Rhinanthus major Ehrh. E cel mai comun semiparasit, pe care-I în¬ 
tâlnim în apropierea locur lor sărate. 

Fam. Plantaginee. 
Plantago tenuiflora W. K. Genul Plantago are mai multe halofile. Intre 

acestea amintim: Plantago tenuiflora P. maritima, P. sibirica, P. Cornuţi 
Cel mai interesant şi mai tipic reprezentant al halofilelor de durată^ scurta e 
P. tenuiflora. Trăeşte cam 6—8 săptămâni şi în timpul acesta scurt înfloreşte, 
produce fructe, păstrându-şi însă şi mai departe statura pitică. Desvoltarea şi 
durata vieţei depinde de sol şi de poziţiunea geografică. In terenuri mai săra e 
şi mai libere, înfloreşte deja prin Aprilie şi dispare spre finea lunei Mai. in 
majoritatea cazurilor e complet uscat cătră finea lunei Iunie (Bucureşti: Cornana 
spre Grădiştea) In terenuri mai ridicate însă, mai scutite, unde apa se scurge 
mai târziu, îl găsim până pe Ia finea lunei Iulie (Dobrogea. Tariverde). Durata 
scurtă a vieţii sale e cauza, că planta aceasta a fost aşa de puţin ^studiata. 

Condiţiunile telurice. Ca plantă tipică halofilă provine în centrul sărătunlor 
prin soluri argiloase (Fleaşca), humoprundoase, de loess (Tariverde şi Cornana). 



Prin sărăturî găsim atât ochiuri, cât şi depresiuni, pârâiaşe, în cari apa. 
provenită din topirea zăpezii se păstrează timp îndelungat. După scurgerea 
apei straturile superioare rămân încă umede, până când încă razele soarelui 
nu sunt prea călduroase, încât planta poate vegeta. în asemenea puncte, sunt 
foarte slab representate plantele perenale, cu atât mai bine însă cele anuale. 
Dar şi acestea sunt debile, pitice, puţin ramificate, sau cu ramurile prostate. 
Intre ele găsim pe deoparte halofile tipice, cum sunt Cerastium anomalum, 
Atriplex litorale, Matricaria chamomilla. Lepturus pannonicns (Comana spre 
Grădiştea, Tecuci, Faurei , Lotus graciis Trifolium parvifiorum, «Dobrogea, 
Tariverde); pe altă parte plante ruderale, cum sunt Draba verna, Polygonum 
aviculare (Fleaşca), Eragrostis pilosa; în urmă plante de. acelea, cărora le 
convin atât locurile ruderale, cât şi cele sărate: Gypsophila muralis, Polycnemum 
arvense Lepidium ruderale, Poa anaua (Fleaşca, Tariverde). Toate acestea 
însă au o statură mică, totuşi înfloresc şi produc fructe. Acestor plante pitice 
de sărătură li s’au dat numiri diferite ca: f. salina, salsicola, f. nana, mono- 
cephala etc. Nu voi discuta aici, dacă acest lucru e corect, sau nu. Printre 
speciile acestea pipernicite, există unele, cari normal au statură mai robustă. 
Rezultă deci, că plantele, cari însoţesc pe P. tenuiflora sunt de statură mică, 
anuale în cea mai mare parte, şi că înfloresc în timp de tot scurt şi produc fructe. 

Să vedem acum, care e cauza, că plantele amintite trăesc atât de puţin 
şi în acest scurt timp produc totuş şi fructe. Prima cauză rezidă în sol, care 
în timpul verii îşi perde o mare cantitate de umezeală. Ca consecinţă se 
întăreşte şi nu permite plantelor anuale, care în genere au rădăcini debile, o 
înrădăcinare puternică. Cele perenale nu sufer de neajunsul acesta, căci 
puternicile lor rădăcini străbat solul în profunziuni mai mari, unde găsesc destulă 
umezeală. Afară de aceea, deasupra sărăturilor e atât de ferbinte şi uscat şi 
aerul, încât opăreşte formal plantele anuale. Se mai adaugă şi acea 
însuşire a solurilor sărate, că dacă îşi perd apa, atunci organele vegetative 
se nimicesc uşor — iar soluţiile devin mai concentrate. Această împrejurare 
se repercutează în primul rând asupra fibrelor radicale, cari pier şi aduc cu 
sine degenerarea întregei plante. Dacă însă soluţiile de o concentraţie prea 
mare cu o influinţă detestabilă asupra acestei plante, cele mai puţin concentrate 
pot influinţă în bine asupra ei, grăbind desvoltarea organelor sexuale. In acelaş 
senz lucră şi aerul, care atunci când e suficient de cald, grăbeşte coacerea fructelor. 

Acestea sunt cauzele, cari fac, ca plantele halofile deşi pitice şi cu organe 
reduse să producă totuşi fructe sănătoase. Planta aceasta mult cercată s’a 
mai aflat în următoarele localităţi: Iaşi, lunca Bahliului şi la Brăila, dela 
momument cătră Lacul Sărat (Grecescu . 

Pantago maritima L. Diferă de precedenta prin acea, că e perenală, 
deci mai bine adaptată pentru săraturi; are rădăcini- groase, cari străbat chiar 
şi terenurile compacte argiloase, ceeace dă plantei posibilitatea de a-şi extrage 
nutremântul din adâncimiVneaccesibile plantelor anuale. O putem uşor cunoaşte 
în ori-ce timp, după frunzele ei cărnoase. Perioada de înflorire, e foarte 
îndelungată, din Mai până în Novembre. Deşi se adaptează celor mai diferite 
medii (sarături mai umede sau mai uscate) totuşi Ja noi e puţin răspândită, 
fund mai frecventă numai în apropierea mării. Această împrejurare s’ar putea 
pune pe socoteala solului, care e mai uşor în regiunile maritime; totuşi planta 
nupopulează şi terenuri compacte argiloase, cum e cazul în Ungaria centrală 
f în transilvania. Deaceea sunt ispitit să cred, că aici mai intervin şi alţi 
factori, cu atât mai vârtos că, am observat, că nu-i convine umezeala prea 
mare a unor sărături (Bărăgan, Iaşi, Ungaria). Pe de altă parte se prea poate, 
ca P maritima fiind o plaută a sărăturilor libere, puţin înerbate, şi ceva mai 
uscate, nu-şi află aceste condiţiuni în măsura recerută în vechiul regat. Asemenea 
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celorlalte halofile îşi schimbă statura şi frunzele. In soluri nisipoase dă indivizi 
puternici d. e. în Ungaria, la Palics, am găsit exemplare înalte de I m. 
Altele au frunze de 1—1*/2 cm. late, pe margini dinţate, ca d. e. pe marginea 
sinului Razem, la Divinjia etc. Forma tipica e „foliis glabris integerrimis", 
Asemenea exemplare întâlnim prin stepele deîa Buzeu pe Călmăţiu (Fleaşca)* 

Plantago sibirica Poir. Cea mai însemnată specie halofilă dintre speciile 
de Plantago cu frunze late. In floreşte prin Mai când e uşor de recunoscut 
după florile-i albe — arginţii, frunzele şi tulpina alb — păroase. Capsule cu 
4—8 seminţe In vechiul regat provine cu deosebire prin săraturile argiloase 
groase, mai puţin nisipoase, uneori chiar şi în cele nisipoase. Localităţile în 
cari s’a găsit sunt următoarele: Alvia Şiretului, pela Măgureni în Tecuci, 
Piatra, Podul-Iloaei pe Bahlui (Grecescu . 

In floare, posibil în a doua înflorire, se asociază cu Statice Gmeiini, 
Podospermum (Centrul Ungariei; jud. Bdkds, la Bdkdscsaba 19. August 1916>, 
iar locurile mai ridicate1) le ocupă Artemisia monogyna, pe când pâlcurile 
mai verzi ale fânaţelor sărate de aici se compun din Lotus tenuifolius, Lactuca 
saligna, Heleocharis palustris, Taraxacum leptocephalum; unde se răresc 
plantele întâlnim Plantago maritima, iar pe margini creşte Crepis setosa. Ici 
colea pe câmpul întins se observă şi câţiva peri sălbateci îmbătrâniţi. O mai 
găsim în societatea următoarelor plante (în Ungaria : Iris subbarbata Jod, 
Ornithogalum tenuifolium, Ranunculas pedatus, Podospermum Jaquinianum. 
In părţile ardelene e înlocuit cu P. Sthwarzenbergiana Schur, care diferă 
de precedentul prin capsula 4 spermă şi prin bracteele mai mari: Turda etc. 
(vezi „Flora Romaniae exsiccata", No. 82 . 

Plantago Ianceolata L. Se apropie foarte mult de sărăturile uscate, iar 
în împrejurări favorabile trece chiar pe dânsele, când î-şi schimbă însă portul, 
devine mai mică, capituli mai globoşi şi cu mult mai mici. 

Plantago major L. Specia aceasta provine destul de des în locurile 
sărate, mai umede pe lângă bălţi etc., ba adeseori o găsim asociată cu Plan¬ 
tago Comuti (în Ardeal la Apahida). Asemenea exemplare se şi aseamănă 
foarte mult cu această specie. La noi ele poartă numirea de P. major L. B. 
sinuata G rece seu [P. latifolia sinuata Bauh.: pinax p. 189 (1761). P. 
s'nuata Lamj şl după Grecescu au următoarele însuşiri: „Frunze mari 
erecte, groase, lung peţiolate, denticulate mai ales spre bază sau chiar in- 
cise-lobate; scapii robuşti, erecţi, trec peste 30 cm. lungime. Spicele foarte 
dense, cilindracee întrec bine nivelul foilor". Locuri joase şi cam saline. Se- 
verin spre Schela-Cladovei, Galaţi spre Brateşti, Constanţa pe la tăbăcăria 
de Anadalchioi. 

Plantago Comuti Gouan. Face parte din grupa acelor plante rari, cari 
lipsesc în şesul cel mare al Ungariei. Cu atât mai răspândită e în Ardeal. 
După forma frunzelor se aseamănă foarte mult cu plantele de baltă, cu de¬ 
osebire cu tipul Alismao Preferă terenuri umede. In Ardeaî provine asociat cu 
Triglochin maritimum, Magosmort şi Nimigia-Ungurească, (intre jud. Solnoc 
Dobâsa, şi^ Bistriţa-Năsăud) sau cu Statice Gmeiini (Mintiul-Românesc 
Bistriţa-Năsăud'». In regat o întâlnim mai mult în terenuri nisipoase pe litoralul 
Mării Negre,^ la Constanţa, spre Tâbăcărie, spre Mamaia, lacul Techirghiol. 
La Cotorca în Ialomiţa ocupă terenuri argiloase. 

.. .h Locurile ridicate cu câţiva centimetri din împrejurimile acestea poartă două 
numiri, „szekpad" (bancă sau prispa de loc sărat), când riuicatura e lungă, iar când e 
scurta poarta numirea numai de „szek“ (scauţO. - • ■- - 



Fam. Rubiacee. 

Galium retrorsum DC. E planta păşunilor şi fânaţelor uscate, care în 
împrejurări favorabile trece şi pe locuri mai mult sau mai puţin sărate, însă 
uscate. In Ungaria pe sărăturile din cursul Dunării l-am găsit în societate de 
Artemisia monogyna şi Ormthogalum tenuifolium. 

Galium parisiense L. Provine prin fânaţe şi păşuni uscate, de unde trece 
şi prin fânaţe puţin sărate. Tot asemenea se comportă şi Galium verum. 

Fam. Composite. 

Aster Linosyris (L.) Bernh. Planta aceasta ne oferă cel mai bun exem¬ 
plu de capacitatea de adaptare la sol a unor plante. O găsim în soluri caî- 
caroase C 03 Ca) la Eger (Ungaria; jud. Heves.), unde e foarte abundentă, în 
soluri argiloase (câmpia Ardealului) de unde trece şi pe soluri sărate (Na CI) în 
cari sau îşi menţine statura dreaptă (sărăturile de la Turda) sau devine prostată 
(Desmir, jud. Cojocna). In Ungaria centrală, în cursul Dunării lApatin, Bezdân) 
o întâlnim uneori şi pe soluri puţin sărate (Na2 C03) cam uscate. In România 
vegetează cu predilecţie prin stepe aride, poeni, tufişuri şi locuri calcaroase 
(Greci, Măcin). 

Aster canus W. K. Genul Aster e elementul cel mai răspândit al locuri¬ 
lor sărate. Deşi nu e bogat în specii, e bine cunoscut, fiindcă unele specii 
provin in mase mari. Cea mai răspândită şi mai cunoscută specie, care joacă 
un rol deosebit în flora de toamnă e A. Pannonicus. Specia aceasta s’a aco¬ 
modat întru toate săraturilor umede, ceeace ne indică frunzele sale 
cărnoase, şi tulpina dotată cu ţesături corespunzătoare. Speciile Aster 
canus şi A. punctatus, se pot considera ca specii xerofile în raport cu acea¬ 
stă specie Ambele au o tulpină lemnoasă şi frunze mai solide şi se asea¬ 
mănă atât prin origina cât şi prin statura lor. De aceea vom studia numai 
spe:ia A. canus, observările ce le vom face fiind absolut valabile şi pentru 
cealaltă specie, care se găseşte în vechiul regat. Ambele provin prin locuri 
tufoase (Comana, Tecuci, Iaşi Cotnari, Constanţa), căci în localităţile acestea 
găsim şi săraturi. 

„ canus W. K, pe care l-am studiat în Ungaria, jud. Băcs-Bodrog, în 
pădurile din apropierea comunei Bezdân (pădurea Kozora) înfloreşte deja 
prin Mai, cu deosebire în păşunile şi fânaţele din cursul Dunării. Spre finea 
lunei Iunie când şi-a ajuns înălţimea normală — se coseşte. Spre finea lui 
August îl găsim însă din nou în floare. In stepele din cursul Dunării e foarte 
răspândit, se poate studia însă mai bine în pădurea Kozora dela Bezdn . In acea¬ 
stă interesantă pădure sunt o mulţime de păşuni şi fâneţe, cari au toate o 
î°rmă ovală şi cătrâ centru sunt înclinate (partea internă mijlocie mai joasa, 
iar partea externă care e spre marginea pădurii mai ridicată*). Depresiunile 
centrale, cari se formează în modul acesta sunt sau mocirloase sau uscate, 
dupăcum stagnează apa în ele timp mai îndelungat sau mai scurt. In cele din 
urmă, cari în parte sunt sărate, provine şi Aster canus W. K. Răspândirea 
acestei plante se face însă după anumite reguli, dând 2 zone bine d stincte: 
Pna Pe marginea pădurii pe o lăţime de 12 paşi, iar alta în părţile cele mai 
interne, în cari primăvara predomină (1 Mai): Alopecurus pratensis. Spaţiul 
dintre aceste două zone e uscat şi acoperit cu Artemisia monogyna şi numai 
ici-colo câte un fir de A. canus. Primăvara (1 Mai) la începutul desvoltării 
(când are numai tulpină şi frunze tomentoasej îl întâlnim în societatea urmă¬ 
toarelor plante: Anthoxanthum odoratum, Ranunculus pedatus, Myosotis 
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stricta, Cerastiam semidecandrum, Poa angustifolia, (în desvoltare), Vicia 
lathyroides, Ornithogalam tenuifolium. Toamna tot aici creşte şi Peuctdaman 
officinale, Polentitla Tormentilla, Centanriwn nmbellatum, Odontites rubra. 
Tot primăvara în terenuri umede îl aflăm asociat cu Alopecurus pratensis, 
iar toamna tot aici creşte şi se asociază cu Gypsophila muralis, Inulă bri- 
tannica şi Cirsiutn brachycephalum Exemplarele, cari cresc în locuri umede 
au frunze late, iar acelea cari cresc în locuri uscate au frunze înguste. In 
trenuri mai sărate are flori albe f. albiflorus Prod. Prin fânaţele acestea in¬ 
teresante provine uneori asociat cu Aster pannonicus 16 Ociombre, când 
îl putem distinge uşor de acesta, prin papusul lui murdar-alb (la pan¬ 
nonicus papusul e alb curat). 

Rezumând cele spuse vedem, că Aster canus vegetează mai bine în terenuri 
mai uscate, puţin sărate, pe marginea pădurilor sau chiar şi în terenuri mai umede, 
însă cu condiţia, .ca ele să fie puţin sărate. înconjură numai terenurile compacte 
uscate şi cu un conţinut prea mare de sare. 

Aster pannonicus Jacq (A* Tripolium L.h Cel mai comun Aster, care 
provine în terenuri umede-sârate e Aster vannonicus. înfloreşte uneori^ deja 
prin luna Mai, când unii îl numesc A. depressus. In massă înfloreşte însă prin 
luna Septembre, când datorită florilor sale, împrumută câmpiilor o coloare 
albastră. înconjură mocirlele şi bălţile permanente şi provine mai mult numai 
pe marginea acelora. Am găsit vreo câteva exemplare şi prin trestişuri; acestea 
erau mai lungi ca de obicei (de 2 m.), aveau frunzele mai late, şi florile mai mici. 

Asociarea. Plantele însoţitoare sunt variate, deoarece Aster pannoti cus 
e o plantă, care provine în medii foarte diferite, ca: în sărături puţin uscate, 
mai umede, puţin umede etc., în locuri înerbate, sau mai puţin înerbate etc. 
In massă mai mare îl întâlnim însă pe marginea fânaţelor sărate sau, pe marginea 
trestişurilor şi a locurilor crescute cu Bolboschoenus maritimus. Prefera terenuri 
puţin înerbate, deşi cositul dintâi răreşte foarte mult plantele acelea, cari îl stân¬ 
jenesc în desvoltare. 

LaCucuteni 10 August)îl aflăm în societate cu Bolboschoenus maritimus, 
dar e probabil, că nu-i convine umezeala cea mare, căci începe. a-se separa 
de acesta. Tot aici în dosul gărei îl întâlnim cu Beckmannia şi Air o pis. un 
Dobrogea la M ă c i n în Valea-Slatina se asociază cu Sălicornia herbacea. 
E răspândit şi în alte părţi ale ţării. 

Itiula britannica L. Apare în păşuni şi fânaţe umede, în locurile ultime 
după cositul dintâi e foarte copios 

Pulicaria vulgaris L. Preferă terenuri sărate, libere umblate de vite, joase, 
cari sunt uscate peste vară, dar în cari găsim oricând câteva exemplare de 
Mentha Pulegium, Pulicaria vulgaris. In unele părţi ale României provine 
chiar şi în săraturile adevărate, d. e. la FI ea şea o întâlnim asociată cu 
Pantago tenuifolia, Lepturus pannonicus. 

Achillea setacea W. K. Din păşunile uscate trece şi pe sărăturile apropiate. 

Achillea asolenifolia Went O putem cunoaşte uşor după florih sale 
roşii. Cu toate că în centrul Ungariei e foarte comună, cu deosebire prin locurile 
nisipoase garate în România e mult mai rară iComana spre Grădiştea ae- 
alungul căii ferate,j Grecescu a găsit-o în mai multe locuri, chiar şi pe coastele 
dealurilor, eu cred însă, că exemplarele lui Grecescu vor aparţine în mare parte 
variaţiunei A. mdlefolium var. tenuis Schur, care încă are flori rozacee sau 
chiar roşii Ce priveşte coloarea florilor ce se schimbă după sol, s. e. în soluri 
sarate dar nisipoase florile sunt rozacee, pecând în soluri sărate dar argiloase 
ele sunt albe sau spălăcite. 



Achit!ea coilina Recker. Atât în România fComana) cât şi în Ungaria 
(Paiies, jud. Râcs-Bodrog) ,se asociază- cu A. asplenifolia. In Ungaria e atât 
.•de răspândită, încât cu siguranţă are şi hibrizi, cari însă sunt greu de recunoscut 
prin faptul, că A. coilina încă poate avea excepţional flori roşii şi frunze mai 
late. Pe de altă parte A. asplenifolia, dţipăcum amintistm poate avea uneori 
flori albe şi frunze cu lacinii mai înguste. 

Matricaria Chamomilla L e elementul cel mai comun al săraturilor. 
Provine însă şi în alte locuri; pe -marginea uliţelor, locuri cultivate; e 
răspândit prin păşunile bine inerbate, cu deosebire prin păşunile de gâşte. 
Statura variază după sol. In soluri umede sterile, uscate şi * foarte sărate e 
simplă, neramificată cu^l— 2 f ori. Se asociază aproape cu toate acelea plante, 
cari nu vegetează în locuri prea umede. Preferă locurile libere; aşa am observat, 
că în unul şi acelaş sol se sporeşte mai mult în locurile păscute, dacât în 
fânaţe şi în locuri mai umbrite. Dacă fânaţele se lasă ca păşune câţiva ani, 
atunci Matricaria începe a predomina, iar solul devine mai sărat. 

Artemisia austriaca Jacq. împrumută stepelor din Bărăgan şi Dobrogea 
o culoare surie. De aici străbate până la poalele munţilor, unde se asociază 
cu Hieracium echioides şi H. setigerum. Prin păşunile calcaroase, de origine 
terţiară nu am aflat-o până acum, ci cel mult pe marginea acelora (Piseu). 

Artemisia monogyna W. et K. Artemisia austriaca şi câteodată A. pontica 
părăsesc uneori colinele sterile, pentru a-se apropia de păşunile sărate, fără 
însă a străbate în acelea, unde le ţine locul o halofilă: Artemisia monogyna. 
(Piscul. Aceasta, deşi e caracteristică locurilor sărate, o aflăm atât în interiorul 
ţării (Târgu-Frumos, Cotnari, Comana spre Grădiştea, Lacul-Sărat, Fleaşca etc.), 
cât şi pe litoralul mărei, (Constanţa, Gargalic, Jurilovca, Divinjia etc.}, totuşi 
lipseşte cu desăvârşire în Bărăgan, unde se găsesc destule sărături. Conchidem 
deci, că trebue să mai conlucre şi alţi factori, în afară de sol, la desvoltarea 
şi întreţinerea acestei plante. Intre aceşti factori, amintim în prima linie, razele 
solare, cari au un efect binefăcător asupra plantei, favorizând-o în desvoltare. 
Acesta e motivul, pentru care ea e foarte răspândită prin păşuni libere. Umezeala 
şi umbrirea prea mare a solului, din contră, influinţează în sens negativ, 
împedecând-o în desvoltare. E explicabil deci, pentru-ce lipseşte în unele 
sărături umede din Bărăgan, şi pentru-ce d. e. la Divinjia (Dobrogea, pe 
marginea sinului Razem ocupă locurile mai ridicate, pecând tot aici Salicornia 
şi Suaeda ocupă punctele mai joase. Acelaş caz îl întâlnim la Iaşi, Târgu- 
Frumos, Cucuteni; laPiscu creşte mai spre periferie, decât Camphorosma ovata. 

Artemisia pontica L. Străbate mai afund în păşunile uscate, sărate, decât 
alte specii nehalpfile ale acestui gen. Valea dintre laşi-Dorohoi (Cucuteni, 
Ungureni etc.). 

Cirsium brachycephalum J u r. In Ungaria provine prin păşunile sărate 
de lângă Dunăre «Bezdân .' Mai bine se sporeşte însă în fânaţele umede şi 
mocirloase, dar nisipoase din nordul judeţului Bâcs-Bodrog, Ludaspuszta. 

Cirsium pannonicum Gând. Nu e plantă de săraturi, dar creşte prin 
locuri umede, unde după cositul dintâi se desvoltă grabnic, încât toamna 
ocupă teritorii foarte estinse. Cu cât se cosesc mai de timpuriu păşunile^ din 
>âi, cu atâta apare mai curând. Uneori o-întâlnim şi prin fânaţe cam sărate, 
unde se desvoltă destul de bine, d. e. în Ardeal la Nimigea ungurească 
(jud. Bistriţa-Năsăud). 

Centaurea pannonica (Heuff). A v 
In Ungaria o găsim asociată cu Andropogon Ischaemum. Centaurea insa 

străbate mai mult prin păşunile uscate-sărate. 
Hieracium Bauhini Schult., şi H. auriculoides Lâng 



Sunt singurii din genul acesta, foarte bogat în specii, varlafîun! şî forme, 
pe cari îi întâlnim şi prin locuri mult-puţin sărate, Desigur vor fi şi alte specii^ 
cari cresc prin locuri sărate. Aşa d. e. în mijlocul fânaţelor sărate, unde apar 
după cositul dintâi, am întâlnit pe H. Bauhini si H. aurculoides, Menyhărdt 
la Kis-Kecskemet (Ungaria între Dunăre şi Tisa) i-a aflat asociaţi cu Catnpho- 
rosma ovata, Plantago maritima şi Ranunculus pedatus. 

Taraxacum bessarabicum (Horn.) Hand. Mazz. II găsim în floare 
începând de primăvara până toamna târziu. Suportă o cantitate însemnată de 
umezeală, totuşi preferă puncte mai ridicate, întocmai ca şi Camphorosm 
ovata (Intre Vameş şi Piscu). 

Taraxacum serotinum Poir. Planta aceasta e caracteristică solurilor de 
loess. Grecescu a aflat-o chiar şi în stepele salsuginoase ale Buzeului şi 
ale Ialomiţei pela Cotorca. 

Mvlgedivm tataricvm D. C. Cu genul Mulgedivm ne întâlnim mai mult 
la munte. Pe litoral găsim un singur representant M. tataricum. E uşor de 
recunoscut după frunzele sale groase asemenea celor de Senchus şi după 
flori, cari sunt albastre. Preferă locurile umede-nisipoase, de aceea se poate 
considera mai mult ca o plantă de nisip, care creşte şi în terenuri sărate, 
înfloreşte din luna Iunie până toamna târziu. Provine de regulă în societate 
eu Cakile maritima. 

Podospermum Jacquinianum. II găsim în floare din prima jVlai pană 
toamna târziu, chiar şi pe căldura cea mai mare, când totul se uscă. Provine 
prin locuri ierboase, fânaţe espuse soarelui. E foarte variu şi vânjos. In locuri 
uscate, dar sărate găsim exemplare de tot mici (Piscu). 

Species addendae. 

Rumex odontocarpus Sân dor. E o specie mai rară din locurile umede 
şi puţin sărate. In vechiul regat e mai puţin cunoscută decât din părţile ar¬ 
delene şi bănăţene. Prin înfăţişarea externă aduce mult cu Rumex crispus L, 
de care diferă la prima vedere prin fructele dentate. 

Kochia sedoides Asch. Aparţine acelor Chenopodiaceae cari se împacă 
eu diferite terenuri. Mai bine îi convin însă terenurile puţin nisipoase, sărate. 
In astfel de locuri creşte în Banat şi în părţile vestice ale ţârei. 

Verfasser behandelt im romănischen Texte seiner Arbeit folgende Fragen: 

1. Die Bildung und Charakteristik der SalzbOden (Seite 1—3), wobei die 
Theorien der romănischen Forscher Gr. Ştefânescu, Istrate, L. Mrazec und 
C. Brătescu kurz besprochen werden. 

2. Die Verteilung, die Klassifikation der Salzboden und die halophilen 

Pflanzenformationen ^Seite 3—17). 
Hier werden besonders die a) trockenen Salzbdden (Steppen, WUsten) 

charakterisiert (S, 4—7), dann die b) salzigen Stimpfe, die in cis-und trans- 



danubiale eingeteilt werden (S. 7—10i und endlich dle c) Salzseen (des 
Meeresstrandes un der Steppen, S. 10—13 . Die allgemeine Schilderung der 
halophilen Vegetation umfasst zwei tabellarische O'oersichten (S. 14 u. 15) der 
Familien und Genera der im Gebiete beobachteten Salzpflanzen. 

3. Ein Vergleich der halophilen Flora Romaniens und Ungarns *S. 16 — 
17) zeigt einen grtisseren Reichtum der ersteren, weleher von den Strandpflanzen 
Bessarabiens und der Dobrogea bedingt ist, Die Halophyten des Binnenlandes 
sind fast dieselben. 

4. Seite 17—32, 69—84, 101—112 folgt die Aufzăhlung sămtlicher 
Halophyten der behandelten Gebiete mit interessanten neuen Beobachtungen, 
mit eingehenden Bemerkungen uber ihr oekologisches Verhalten, ihre Syste- 
matik und mit vielen neuen Standortsangaben. 

Es werden hiedurch die Arbeiten Grecescu’ s1), Bernătsky’ s2), 
des Verfassers3) und des Prof. F, Pax4) reichlich ergănzt. 

1) D. Grecescu: Conspectul Florei. României, 1898, Suplem. ia Consp. FI. Ro 

mâniei. 1909. . . . „ 
2) I Bernătsky: Ober dle Halophytenvegetation des Sodabodens im unganscne 

Tieflande. Annales Musel Nationalis Hungarici.t. III (i906) p. 121 und ff. 
9) /. Prodan: Bâcs-Bodrog-vârmegre sziki novenyei. D.e Halophytenflora des 

Komitates Bâcs-Bodrog. Magyar Botanikai Lapok t. XIII (1914) p. • 
‘) P. Pax: Orundzuge der PfUnzenverbreUung in den Karpathen, t. M 8») P- 

t o. (1908), p. 263 -64; Pftanzangeographie von Romanien (l^9) P- 4 



Explicarea tabelelor. — Erklărung der Tafeln. 
Figurile de habitus sunt micşorate, analizele mărite. — Die Habifusbilder sind verklei- 

nert, die Bliitenanalysen vergrossert. 

TAB. I. 

Fig. 1. Chrypsis alopecuroidos Schrad. 7. a. spiculeţ cu 3 stamine. 

„ 2. Chrypsis aculeata (L.) Ait. 2. a. spiculeţ cu 2 stamine; 2. b. un fruct; 2. c 

secţiune transversală din fruct. 

„ 3. Chrypsis schoenoides L a m. 

„ 4. Atropis distans (L.) Griseb. 4. a. o glumelă. 

,, 5. Beckmannia evucifovmis (L.) Ho st. 

„ 6. Aeluvopus litoralis (Gou). Pari. 
„ 7. Tviglochin palustvis L. 7. a. floare; 7. b. fru^t. 
„ 8. Polygonum Bellardi AII. var. patulum (M. B). 8. a. fruct. 8 a. nucă. 

„ 9. Rumex odontocarpus Sân dor. 9. a. fruct. 

„ 10. Atriplex hastatum L. 10 a. fructe; 10 b. sămânţă. 

„ 11. Atriplex micvospermum W. K. (fructe). 

TAB. iî. 

Fig. 1. Atriplex litovale L. 7. a. frunza inferioară; 7. b. ram fructifier; 7. c. fruct, 

„ 2. Suaeda maritima (L.) D u m. 
„ 3. Salicornia herbacea L. 
„ 4. Kochia hirsuta Asch. (Bassia hirsuta Asch.) 4, a. periantul fructifer. 
„ 5. Kochia sedoides Asch. (Bassia sedoides Asch,) 5. a. periantul fructifer. 

„ 6, Arthrocnemum glaucum Sternb. u. Unger. 
„ 7. Obione pedunculata M o q. T e n d. 
„ 8. O. portulacoides Moq. Tend. 
„ 9. Frankenia hisipida DC 
„ 10. Spergularia rubva (L.) Dum. 

TAB. NI. 

Fig. 1. Statice Gmelini Willd. 

„ 2. Statice caspia Willd. 2. a. o bractee din ramul floral. 
„ 3. Champhorosma ovata W. K. 
„ 4. Plantago tenuiflora W. K. 
„ 5. Plantago maritima L 
„ 6. Plantago Schwarzenbergiana S c h u r. 6. a. fructe acoperite şi desvălite, 

în secţ. long. şi transv., numărul seminţelor 4. 
„ 7. Plantago sibirica P o ir. o frunză; 7. a. fructe acoperite şi desvălite, în secţ 

long. şi transv., numărul seminţelor (4—) 8. 
„ 8. Plantago Comuti Gou an. 
„ 9. Sal sola soda L. 9 a. floare. 

„ 10. Halimocnemls triandra Moq. Tend. 10 a. floare. 
„ U. Sedum caespitosum DC. 
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Ein neuer Biirger der Siebenbiirgischen Flora: 
Linnaea borealis. 

Von luîius Romer, Braşov (Kronstadt). 

Der eiîrige Geologe Heinrich Wachner, Proîessor am Hon- 
terusgymnasium in Braşov (Kronstadt), hat im Juli 1921 eine gute bota- 

nische Entdecktmg gemacht. Er îand auî dem Gipîel des «Kuschmaner 
Steines», Psatra Cuşmii, einem Auslăuîer des Munţii Călimanului, ostlich 
von B striţa (Bistritz) auî moosig îelsigem Boden in einer grosseren 
Anzahl die zierliche Linnaea borealis. Das spannhohe Străuchlein, das zu 
den Capriîoliaceen gehort, wurde vom Biirgermeister von Leyden, 
Dr. ] o h. G r o n o v, einem Freunde L i n n e s, zu Ehren des grossen 
Naturîorschers bennant. Die grosse, circumpolare Verbreitung des «nor- 
dischen Erdglockchens» hat E. Giger in einem Verbreitungskărtchen 
dargestellt, In Europa îindet es sich im ostlichen Schottland u. Dănemark, 
in Norddeutschland u. Nordrussland» Die Sudgrenze des geschlossenen 
Verbreitungsgebietes verlăuît von Liibeck iioer ]ade, Schwenn, Kiistrin, 
Bromberg, Orteîsburg nach Russland. Vereinzelte Vorkommen der Pîlanze 
sind aus dem Harz, dem Algău, aus der Hohen Tatra bekannt In der 
Sehweizer Zentralkette der Alpen ist es ziemhch verbreitet. Auch in Polen 
und Wolhynien kommt es vereinzelt vor. Das Vorkommen im Căliman- 
gebiet îullt die Lilcke zwichen den Zentralkarpathen und Wolhynien aus. 
Linnaea borectlis bevorzugt moosige Nadelwălder, kommt jedoch im ark- 
tischen Gebiete auch in die Zwergstrauchhe de, sogar in die Tundra 
heraus. Sie whd als Glacialpîlanze in den vereinzeîten Standorten ange- 
sehen, wurde also zu den Reliktpîlanzen gehoren, doch ist auch ihre 
Verschleppung durch Zugvogel nicht ausgeschlossen, da die klebrigen 
Samen leicht an den Beinen der Vdgel haîten bleiben konnen. 

Un nou cetăţean al florei transilvane: 
Linnaea borealis. 

(Resumat). lulius Romer (Braşov). 

Delicata capriîoliacee Linnaea borealis a fost aflată în Iulie 1921 de 
geologul Heinrich Wachner, profesor ia liceul ,?Honterus“ din Braşov, pe o 
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ramură extremă a Munţilor Căliman din nordul Transilvaniei, numită „Piatra 
Cuşmii", la altitudine de 1211 m. 

Această plantă circumpolară îşi are limita meridională a ariei sale com¬ 
pacte în nordul Germaniei şi a Rusiei. Staţiuni răsleţe sunt cunoscute însă şi. 
din Mt. Harz, Algău, Tatra înaltă şi Alpii Centrali din Elveţia, din Polonia şi 
Volhynia. Linnaea borealis preferă locuri acoperite cu muşchiu din pădurile 
de brad. în ţinuturile arctice se găseşte şi prin tundră prin asociaţiile de tu- 
ferişe pitice. La noi a fost găsită prin locuri stâncoace acoperite cu muşchiu. 

Ea poate fi considerată la noi ca un r e 1 i c t glacial. Dar nu este ex¬ 
clusă Introducerea ei la noi prin paserile migrătoare, de ale căror picioare 
s’au putut lega seminţele lipicioase. 

Linnaea borealis este o plantă nouă nu numai pentru Transilvania, ci 

pentru România întreagă. 

Notiţe. — Notes. 

Observaţii la articolul despre Sarothamnus Scoparius In Transilvania. 
Bemerkungen zum Aufsatze iiber Sarothamnus Scoparius in 

Siebenbiirgen. 

Im Jahre 1887 fand der Unterschriebene oberhalb der sogenannten „Drei 
Quellen“ beim „Grossen Hangenstein“ in der Năhe der Obern Vorstadt 
Schei vor Kronstadt—Braşov einen gut entwickelten Strauch von Sarothamnus 
Scoparius. Da sowohl Schur, als auch Fuss das Vorkommen dieser 
schbnen Papilionacee in Siebenbiirgen angaben, dachte ich anfangs, dass ich 
es mit einem einheimischen Strauche zu tun hătte. Nach einiger Zeit fand ich 
in demselben Gebiete ein zweites Exemplar aber nirgends sonst in der Um- 
gebung der Stadt, oder sonst wo im Burzenlande. Da die „Drei Quellen" 
in dem vom stădtischen Forstamte im Beginn der Achtziger Jahre durchge- 
fiihrten Aufforstungen mit Fohren liegen, so bin ich der Ansicht geworden, 
dass sich hier um Pflanzen handelt, die bei der Anpflanzung der friiher 
kahlen Berglehnen aus zufăllig ausgestreuten Samen aufgekeimt sind. Um so 
wertvoller ist der vom Herrn A. Borza gemachte Fund vom Sarothamnus 
Scoparius im Biharer Gebirge, in der Valea Gălzii. 

Sarofhamuus Scoparius găsit în 1887 la „Trei isvoare“ sub Peatra Cor¬ 
bului de lângă Scheii-Braşovului este probabil o tufă răsărită întâmplător din 
seminţe ce au ajuns aci cu ocazia împăduririlor executate prin anii optzeci. 
Descoperirea acestei plante în stare spontanee făcută de dl profesor Al. 
Borza în. valea Gălzii este deci cu atât mai interesantă. 

lulius Rdmer. 
(Braşov^Kronstadt) 
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Două cazuri teratologice la Crocus banaticus. — Deux cas 
teratologiques chez Crocus banaticus. 

Colectând pentru «Flora Romaniae exsiccata» un număr mai mare 
de exemplare din Crocus banaticus Gay. (Şofrănel, şofran de toamnă), 
în Chea Turzii, la 31 Sept. 1922, am găsit două exemplare anormale, pe 
care le fac cunoscut în următoarele: 

1. Primul exemplar are patru tepaie externe totaşa de bine despăr¬ 
ţite şi de bine desvoltate ca şi la indivizii normali, trei tepaie interne 
normale, patru stamine fertile şi bine despărţite şi un pistil rormal. 

Mărimea şi coloarea acestui individ este cu totul egală cu cea a 
unui individ normal 

în termeni teratologici cazul de faţă s’ar putea numi tetramerie in¬ 

completă sau tetramerie pe jumătate (K4C3A4G3). 
2. A doua formă teratologică se prezintă numai cu patru tepaie ex¬ 

terne, dintre cari una nu e bine despărţită de cealaltă, încât par a forma 
o păreche, căci punctul de despărţire e cu V2 cm. mai sus ca punctele de 
despărţire dintre celelalte tepaie, iar marginea internă a ei e mai subţire, 
arătând par’că o despărţire proaspătă, ba chiar pare a-şi fi luat naştere 
din cea de alături, pentru-că nici nu e perfect simetrică. 

Cazul de faţă se poate numi tetrameria tepalelor externe (K4C3A3G3). 
în general planta este de mărime şi coloare obişnuită. 
Ambele cazuri de teratologie nu sânt cunoscute în forma aceasta 

nici la Crocus banaticus şi nici în întreaga familie a Iridaceelor, în 
«Pflanzen Teratologie» de Dr. O. Penzig (ed. 11, 1922). 

In acest apreciat manual se citează două cazuri asemănătoare din 
familia Iridaceelor, care aduc cu exemplarul nostru cel dintâi. Primul caz: 
Iris variegita L. (observată de Dr. Potonie) (K4C3A4G4) cu filamentele a 
două stamine unite. Al doilea caz: Iris Xiphium L. obs. de Duchartre 
(K4C5A4G4+5). In urma acestor analogii mi am pus întrebarea: nu cumva 
există un paralelism de desvoltare între K şi A şi cu oarecari sorţi de 
stabilitate ? 

Pentru a se contribui cât de puţin la deslegarea acestei probleme, 
bulbul şofrăneîului 1. s’a răsădit în grădina botanică din Cluj, pentru 
experienţă. 

L’auteur mentionne deux cas teratologiques chez Crocus banaticus 
Gay., recoltes dans Ies gorges «Cheia Turzii» en Transylvanie: des tet- 
rameries incompletes de la fleur, reprezentant Ies formults: K4 C3 A4 G3 

et K4 C3 A3 G3 Gh. Buiorean (Cluj). 
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Societăţi ştiinţifice. 

Societatea de ştiinţe din Cluj’ 

Şedinţa dela 14 Decemvrie 1922: 

]. G rin ţes cu: Despre îăir.area ste¬ 
jarului şi periteciile sale. 

Al Borza: Prezentarea fascicolului 
II al «Florei României exsiccate». 

E. ]. Nyârâdy: Despre înrudirea 
plantelor Hppochaeris carpatica 
şi maculata. 

J. Romer. Descoperirea plantei 
Linnaea borealis în Transilvania. 
(Comunicare citită de Al. Borza). 

Gh Bujorean: Două cazuri de 
terstologie la Crocus banaticus. 

Societes scientifiques. 

Societe des Sciences de Cluj. 

Seance du 14 Decembre 1922: 

]. Grinţescu: SurToidiumduchene 
et ses peritheces 

Al. Borza: Presentation du fasci¬ 
cule seconde de la «Flora Roma- 

niae exsiccafa». 
E J. Nyârâdy: Sur la relation des 

Hypocaeris carpatica et maculata. 
] Romer: Sur Ia decouverte dela 

plante Linnaea borealis en Trans- 
sylvanie (Presente par Al. Borza). 

G. Bujoream Deux cas terato* 
logiques chez Crocus banaticus. 

1NFORMAŢIUNI. 
O vizită prin grădinile botanice din Apus. 

Londra. In extinsul Regeit Park este aranjată grădina «botanică» a 
Societăţii Regale, de Botanică. Nici înainte de război nu se bucura de 
renumele unei grădini sistematice şi ştiinţifice acest aşezământ, *care a 
luat fiinţă la 1838, «pentru promovarea botanicei pure şi aplicate la me¬ 
dicină, artă şi industrie» Cu timpul membrii societăţei botanice cu ten¬ 
dinţe aristocratice şi exclusiviste au dat tot mai multă importanţă «Clu¬ 
bului» instalat în această grădină. Florăriile s’au transformat într’un «jardin 
d’hiver» de distracţie. Alături saloane de sport, joc, mâncare, arene de joc, 
bae etc. au luat fiinţă. Pe timpul vizitei mele din 1921, urmele răsboiului 
erau prea de tot recente şi evidente 

Grupele ornamentale şi peluzele dela intrare erau ce-i drept bine 
îngrijite de damele şi de grădinarii-elevi care învaţă aci meşteşugul gră- 
dinăresc. Şcoala sistematică avea în schimb o înfăţişare desolantă. Alpi- 
netul din insula unui lac cu multă artă aranjat şi-a pierdut o mare parte 
a plantelor. Azaleele vestite, care dădeau odinioară farmecul florăriilor în¬ 
căpătoare, încă au suferit mult pe timpul războiului. 

Cum acest club botanic al aristocraţiei engleze nu oferea în starea-i 
actuală vre-un deosebit interes ştiinţific sau horticol, am ţinut să vizitez 
cu atât mai minuţios grădina dela Kew lângă Londra, idealul grădinilor 
botanice. 
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Kew. <The Royal Botanic Gardens, Kew», «grădinile botanice re¬ 
gale din Kew» sunt la distanţă considerabilă de centrul Londrei, într’unul 
din orăşelele anexe ale uriaşei metropole, pe malul tulburei Tamize. După 
o lungă călătorie cu autobus («bus»), under-ground-rail-way (metro) ori 
vapor, soseşti la eldorado-ul botanic, având intrare numai la anumite 
ore şi pe lângă o taxă destul de considerabilă în acest mare aşezământ 
cultural naţional, ce cuprinde un arboret fără pereche, florării, şcoală bo¬ 
tanică sistematică, muzee, herbar şi laboratorii, de o bogăţie neîntrecută. 

Toate aceste comori au fost numai pe încetul îngrămădite la Kew, 
în cursul celor 4 veacuri de când datează grădina aceasta. Toate ghidu- 
rile, oficiale şi neoficiale, unele de execuţie într’adevăr artistică, dau lă¬ 
muriri sumare în această privinţă. 

în secolul al XVI-lea a existat aci prima grădină a lui William 
Turner, supranumit şi părinte al botanicei engleze. La 1688 se lăudau 
mult florăriile şi «myrtetum-ul» lordului Capei of Tewkesbury, care stă¬ 
pânea moşia Kew. In veacul al XViIHea familia regală purta un deosebit 
interes pentru grădinile din Kew, care abia aveau întinderea de 9 acre 
pe la 1750. Pe urmă cumpărându se terenele învecinate, grădinile regale 
s’au tot mărit, pe măsură ce s’au îmbogăţit cu plante de peste ţeri şi mări. 

Numai la 1841 au devenit aceste grădini reunite o instituţie ştiin¬ 
ţifică publică. 

Schiţarea aceasta de tot sumară a istoricului grădinilor dela Kew 
ne explică multe întocmiri şi aranjamente ce ne par curioase după vizi¬ 
tarea unor instituţii similare moderne din Berlin spre pildă ori din 
Munchei. 

Lipseşte un plan unitar în aranjamentul întregei grădini. Arboretul 
nu este amenajat tocmai sistematiceşte. Muzeul nu este concentrat într’o 
unică clădire, ci împrăştiat în mai multe case mai mici, care nu prea co¬ 
respund concepţiilor despre clădirile muzeale moderne. Florăriile sunt de 
asemenea împrăştiate în grădina imensă, la distanţe foarte considerabile, 
iar unele mai sunt şi de o construcţie arhaică. 

Clădiri curioase şi fără de nici un rost într’o grădină botanică găsim 
la Kew: ici o pagodă chinezească de 50 m. înaltă, colo un templu clasic 
al «Soarelui», un arc de zid ruinat, templul lui Aeolus etc Toate rămase 
din parcurile regale de odinioară şi păstrate cu adevărată sfinţenie de 
englejii atât de conservativi. 

Totuşi, aşa cum este această grădină istorică dela Kew, e una din 
cele mai de seamă instituţii botanice din lume, posedând cea mai bogată 
colecţie de plante vii şi şi cele mai desăvârşite şi îngrijite culturi de 
plante de seră. Arboretul este de asemenea cel mai impunător şi mai 
«venerabil» în urma vechimii sale. 

Grădina are mai multe intrări, dela care pornesc drumuri largi şi 
admirabil întreţinute printre copaci bătrâni, umbroşi. Dar publicul englez 
nu mult se ţine de aceste drumuri, ci umblă mai mult pe pajiştea tunsă 
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tăbărând în Dumineci şi sărbători cu miile prin parcul şi poenile acestui 
codru imens, unii dormind, alţii plimoându-se, citind ori mâncând din traistă, 
dacă nu vor să cheltue la restaurantul grădinii, în încăpătorul «Refresh- 
ment pavilion». Numărul vizitatorilor acestei grădini a fost înfr'unul din 
ultimii ani: 2,389.492 ! 

In partea de vest a grădinii se află lacul principal, înconjurat de 
pâlcuri de arbori de un pitoresc neîntrecut Spre sud de lac este Coni- 
feretul, începând seria cetinoaselor cu un grup de Araucaria imbricata> 
de o înfăţişare bizară. Cedri, pini, Taxacee, Cunninghanva, Cryptomerk 
chiparoşi alcătuesc gruauri întinse, în exemplare frumoase, datorite in¬ 
fluenţei binefăcătoare ale Golf-str» amului. Spre nord de Iac este arbore¬ 
tul propriu*zis, cu stejari, ulmi, plopi, Liriodendroni impunători, dar înainte 
de toate cu acea pădure de Rhododendrom de-o bogăţie şi neîntrecută 
frumuseţe. O surpriză este şi grădina <sau mai bine zis djunghel-ul) 
Bambuseelor, cu multe specii aziatice ce cresc bine aci şi sub cerul li¬ 
ber In colecţia frasinilor găsim şi acel Fvaxinus holotricha, de origine 
necunoscută, cu care aduce mult, dacă nu este chiar identic Fvaxinus 
Pallisae descris ca o specie nouă din Delta Dunării, deosbită — afir¬ 
mativ — de Fvaxinus coriariifolia a Orientului. 

Partea de sud-est a grădinii dela Kew este dominată de uriaşa 
«Casă temperată», o florărie, ce adăposteşte plante de regiuni mai calde. 
Terminată la 1862, această seră, alcătuită dinfun complex de 5 case, este 
de-o suprafaţă uimitor de mare. Partea principală singură are 216 urme 
(paşi) în lungime, 140 în lărgime şi 60 înălţime! Colecţii superbe de Acarii 
australiene, de Rhododendroni din Himalaia, Araucarii americane etc. 
împreună cu toate plantele utile din ţinuturile temperate se cultivă aci 
cu un meşteşug neîntrecut 

Al doilea şi cel mai 
important complex de sere 
este «Palm house*-ul gran¬ 
dios d n partea nord estică 
a grădinii. Ridicat pe o ie 
rasă în faţa unui mare şi 
admirabil lac, flancat de 
templul Arethusei, având în 
faţă clădirea Museului I* 
înconjurat de toate farme¬ 
cele unei grădini italiene şi 
de belşugul de flori al 
rosariului, arest palmariu 

Vedere spre serele temperate în Kew-Garden. gigantic este de O impună¬ 
toare măreţie architecîonică. 

Lungimea totală a casei calde este de 362 urme, lăţimea 100 urme. Ea 
singură a costat 24 milioane Iei dupe schimbul de-astăzi al celor 30,000 



livre sterline. Bogată colecţie de palmieri, cycadee şi musacee sunt 
comorile acestei florării strălucite, ce era tocmai în reparaţie, şi inacce¬ 
sibilă marelui public pe timpul viz tei mele. 

Sera palmierilor în Kew-Garden, 

Nimic nu aminteşte în această uriaşă grădină de marele războiu 
decât placa comemorativă a slujbaşilor grădinii morţi pentru patrie şi plân¬ 
gerea tuturor de scumpetea traiului. Culturile sunt intacte şi totul este cu 
pedanterie îngrijit; şi seceta excesivă a verii 1921 a pârjolit numai iarba 
din parc. 

Peniru plantele temperate şi tropicale mai mici sunt amenajate vre o 
16 florării de diferite dimensiuni şi cu temperaturi felurite. Cele mai 
complecte colecţii dm lume de insectivore, suculente, plante de Cap, ferigi 
se pot admira aci în culturi desăvârşite. O bogăţie nebănuită de Orchidee 
te aşteaptă în florăriile no 14 şi 14 a, unde sunt expuse exemplarele în 
floare numai, cele hibernante fiind păstrate până la înflorire aiurea (în 
grădina şi florăriile de rezervă uriaşe, închise pentru vizitatori). Tot ce 
se poate imagina mai fantastic, mai îndrăzneţ ca cui are, formă şi miros, 
se găseşte între aceste minunate Orchidee: DendrobiumfCattleya,LaeliO‘ 
itittleya şi nenumărate forme hibride, produse artificial tocmai în Kew. 
Poate nicăin nu există culturi îngrijite de Victoria regia şi alţi Crini de 
apă tropicali ca în această seră. Ca belşug şi desvoltare prielnică, exu¬ 
berantă, n’am văzut aiurea astfel de culturi: aceasta este gloria Kew» 
ului şi a naţiunei engleze, mat ales în timpurile postbellice de economii 
riguroase şi neg ijare a grădinilor botanice, care fac totuşi parte întregi¬ 
toare din rosturile culturale ale unui popor şi din comoara culturală a 
omenim», 
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Şcoala sistematică a plantelor ierboase, «Herbaceous dround» ui, 
cu straturi regulate şi margine ierboasă lată este în colţul nord-estic al 
Grădinii. Alături se găseşte renumitul «Rock-Garden», stâncăria, care re- 

Rhododendronii din Kew. 

prezintă o vale pietroasă de munte, încărcată cu un număr enorm de 
mare de plante saxicole din toate regiunile lumii, purtând de primăvara 
până toamna podoabă de flori mult colore. Plantele nu sunt grupate geo- 
graficeşte — ca în Berlin-Dahlem spre pildă, — ci după necesităţile lor 
oecologice şi după principii estetice, într’un amestec variat, de un efect 
artistic. îngrijit etichetate (bună parte cu etichete de plumb, de unde s’a 
luat modelul şi pentru Cluj, dar şi cu alte 3—4 feluri de etichete), şi per¬ 
fect îngrijite sunt într’adevăr tot ce se poate vedea mai desăvârşit în 
această materie. 

In diferite puncte ale grădinii se găsesc muzeele dela Kew. Primul 
este o clădire mare, veche, ce cuprinde felurite producte economice de 
plante dicotile, aranjate sistematiceşte, etichetate pe înţelesul marelui public 
laic, care pelerinează aci cu miile, zilnic. Muzeal no. ii este al rnonoco- 
tilelor Al IIHea este vechea oranjerie transformată în muzeul de trunchiuri 
şi lemne, arătând bogăţiile imense ale imperiului britanic. Spre marea mea 
surprindere am găsit însă în această colecţie şi un tulnic, doniţe şi ciubară 
pregătite de mocanii munţilor noştri apuseni, aduse aci de regimul ma¬ 
ghiar cu ocazia expoziţiei din 1908. 

«North Galery» adăposteşte o foarte frumoasă colecţie de picturi de 
plante, desenate în mediul lor natural şi în patria lor'nataîă de o dom¬ 
nişoară North, care a călătorit în acest scop lumea întreagă, 



Cea mai mare importanţă ştiinţifică nu o au aceste muzee, nici chiar 

laboratorul ]odrell anexat grădinii, ci Herbarul celor peste 2,000,000 plante 

cu biblioteca fără seamăn, de bogată. Aci s’au scris opere monumentale 

ca «Genera Piantarum» de Bentham şi Hooker, Flora Indiei britanice 

Flora Capensis, FI. Aîricei tropicale, Index Kewensis; s’au scos publicaţii 

ca Hookers îcones plantarăm. 
In acest herbar îşi dau întâlnire savanţi din toate părţile lumii, care 

nu se pot lipsi de comorile Kew-ului în lucrările prvitoarela sistematica 
plantelor extraeuropeice şi în special orientale. Plantele acestui herbar 
nu se împrumută inafară Toate sunt în întregime lipite pe hârtie, nu cu 
făşii înguste numai. . 

Kew este centrul năzuinţelor botanico-hortîculturale ale întregului 
imperiu britanic, inclusiv «dominion»-urile şi mai vârtos pentru colonii. 
Chiarnumirea personalului ştiinţific dela instituţiile botanice, grădini bo¬ 
tanice, staţiuni de experienţe din imperiu se face da recomandarea Kew ului. 

Când va veni timpul, să creăm şi noi un modest Kew românesc, 
centru îndrumător de muncă ştiinţihcă-floristică, dendrologtcă, horticulturală, 
care ar duce nu nu nai la ridicarea culturală a terii, ci ar aduce roade 
economico-financiare importante, contrbumd şi la crearea prestigiului 
nostru cultural în străinătate? 

Fraga. Un scurt popas la Fraga ne transpune într’un mediu de 
mari transformări şi de înfrigurată activitate de organizare şi pe teren 
botanic Cele- două grădini botanice (cehă şi germană) create de vechiul 
regim, alături (!), nu mai mulţumesc cerinţele culturale moderne ale nouei 
republici mărite. Un mare parc al oraşului va fi transformat cât mai 
curând într’un arboret naţional şi gradina botanică. 

Actuala grădină a U iwersităţii cehe arată toate urmele răsboiului, 
care a îndrumat întreaga activitate a acestui viguros popor în altă direcţie. 
Serele destul de încăpătoare cuprind o frumoasă colecţie de plante utile 
învăţământului universitar. Stâncâriile s’au prea sălbâtecit însă. Sistemul, 
dispus pe numeroase terase treptate, încă a sărăcit tare, pe lângă per¬ 
sonalul de serviciu aproape inexistent. Toate năzuinţele se îndreaptă spre 
noua instituţie grandioasă ce se va înfiinţa. 

* 
‘ t ;• ' ] " 

Re sumând rezultatul vizitei mele prin cele câteva centre din Apus, 
gândindu-mă şi la grăiinile botanice din Berlin, Miinchen, Breslau, Ham- 
burg, Zurich, Bern, Diesden, Roma, Fiume (parcul Giuseppe), Budapesta, 
Innsbruck, Zagreb vizitate înainte de războiri, îmi dau perfect seama, .ce 
muncă încordată trebue să depunem la noi în ţară, pentru a ridica in¬ 
stituţiile noastre botanice la nivelul celor moderne din Apus, reorgani¬ 
zând admirabil trasata grădină botani ă din Bucureşti, ^distrusă de răs- 
boiu, complectând bineîngrijda grădină din Cernăuţi, ducând la bun sfâr¬ 
şit organizarea nouei grădini botanice din Cluj, neîntrecut de frumos si- 
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luată, înzestrând şi Universitatea din laşi cu o grădină botanică creiiy 
pe urmă grădinile alpine şi de experienţe şi acel mare arboret naţional 
care este timpul să-l înfăptuim şi noi, văzând pildele din apus; ştiu cât 
înţelegere şi solicitudine pentru interesele superioare culturale ale nea¬ 
mului nostru trebue să cerem dela cârmuitorii noştri, pentru ca să ne 
putem ocupa şi în privinţa aceasta locul ce ne aşteaptă în concertul do- 
poarelor culte. 

Ai. Borza. 

Proiecte horticulturale. Aflăm, că la Ministerul de Agricultură şi do- 
menii s’a depus un interesant memoriu al dlui conte Ştefan Ambrâzy. 
M i g a z z i din Ungaria, în care se dă schiţa unor vaste planuri botanica- 
horticulturale, ce ar dori dl conte să le înfăptuiască cu binevoitorul sprijin 
moral al guvernului nostru. Este vorba de crearea unor rezervafiuni, 
parcuri naturale, grădini alpine şi arboretum-uri pururea verzi — toate 
ca proprietate particulară! — în cel mai încântător coif al terii noastre: 
Porţile de fier şi insulele din apropiere, Băile Herculane şi muntele 
Domugled, unde direcţia Grădinii botanice din Cluj ceruse încă la 8 Fe• 
bruarie 1920 un teren pentru organizarea unei grădini alpine. 

Dacă nu s’ar putea obţine aci terenele necesare, dl conte se gân- 
deşte la coastele Dobrogei şi la unele insule din cursul inferior al Du¬ 
nării, unde ar alcătui grădini, parcuri şi pepiniere cum nu mai există 
aiurea. Propunerile diuiAmbrozy sunt vrednice de toată atenţiunea cer¬ 
curilor hotărâtoare. Chezăşie pentru seriozitatea lor este parcul «sernper* 
virens et semperflorens» organizat de dsa la Malonya (actualmente în 
Cehoslovacia). 

Va reuşi deci cu siguranţă mai curând, ca sermana direcţie a gră¬ 
dinii noastre, care a avut în vedere ceva similar, deşi în cadre restrânse, 
potrivit cu mijloacele financiare ale statului. 

Dl Ambrozy este doar străin, e conte şi are sprijinul celor mai 
înalte cercuri. (ab). 

Arboretul dela Cluj. Direcţiunea generală din Cluj a ministerului 
de agricu'turâ a pus în vedere segregarea unui teren potrivit de minimum 
20 hectare în apropierea Ciulului, pentru crearea unui arboret (şi coni- 
feret), care va complecta în mod norocos noua grădină botanică ce nu 
dUpune de loc suficient pentru amenajarea unei vaste şi complecte colecţii 
de arbori şi arbuşti cultivabili la noi sub cerul liber. Sprijinul dlui director 
generat Petrini este chezăşie, că această operă proectatâ va fi dusă la 
bun sfârşit. 

Catalogul expoziţiei de fructe ce s’a aranjat în Decembrie 1922 la 

Grădina botanică, va fi publicat în proximul număr al Buletinului. 

Apărut la 25 Ianuarie 1923. 
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Observare. 

Seminţele sunt recoltate în anii 1922 şi (puţine) în 1921 
Asteriscul (*) înseamnă seminţele de plante spontanee cu¬ 

lese în localitatea numită în paranteză. 
Crucea (f) arată tuberculele, bulbii, plantele întregi. 

Observation. 

Les semences ont ete recueillies en 1922 ef (quelques 
unes seulement) en 1921. 

L’asterique (*) indique les graines de plantes spo'nfanees, 
recoltees dans les îocalites mises entre parenfhăses. 

La croix (f) marque les tubercuîes, bulbes ef les plantes 
completes. 
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Pteridophyta, 
(Sporae). 

Cyatheaceae. j 
Alsophila australis R. Br. 

Potypodiaceae. 
Adiantum Ca-pillus Veneris L. 

— tenerum Sw. 
*Asplenium Adiantum nigrum L 

(Băile Herculane). 
-- bulbi ferum For ster 

ruta muraria L. 
— septentrionale (L.) Hoffm. 
— Irichomanes L. 
— viride Huds. 

Blechnum brasiliense Desv. 
— occidentale I. 

Citerach ofîicinarum Lam. et DC. 
Cystopteris îragilis (L.) Bernh. 
Doodia aspera R. Br. 
Nephrodium Filix mas (L ) Rich. 

— Robertiana {Hoffm.) Pranîl 

— thelypteris (L.) Desv. 
Nephroîepis exaltata (L) Schott 
Polypodium aureum L. 

^ vulgare L. 
Polystichum Braunii (Spenn) Fee 

— falcatum (L f,j Diels 
— — var. Fortunei I. Sm, 

Pteridium aquilinum (L) Kuhn. 
Pteris eretica L. var, albolineata 

Hort 
— multifida Poir. 
— tremuîa R. Br. 
— umbrosa Brown. 

Scolopendrium vulgare Sm. 
Woodsia ilvensis (L.) Br. 

Selaginellaceae. 

Seiagineîla denticulata Lk. 
— Martensii Spring. 

Gymnosperrrtae. 

Coniferae. 
ftjPjcea. excelsa {Lamo Lk. 
cPinus silvestris L. 

Angiospermae. 
Mcmocotyledoneae. 

Alismataceae 
Alisma Plantago L. 

Amaryllidaceae. 
Agave albicans'* Jacobi. 
Leucoium aestivum L, 

“ vernum L. 

Araceae. 
t Amorphophallus Rivieri Durieu 
t Pinellia tuberifera Ten. 

i Sauromatum guttatum {Wall) 
Schott 

Taxus baccata L. 
Thuja occidentalis £. 

— orientalis L. 

Cannaceae. 
Canna indica L. 

Commeimaeeae. 
Commelina clandestina Mart 

— coelestis Willd. 
Tinantia fugax Scheldw. 
Tradescantia virginiana L 

Cyperaceae* 
Carex Grayîi Caray. 
* — hordeistichos Vili (Fân a te, 

Cluj). 
Cladium Marişcus (L.) R. Br. 
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Gramineae. 

Aegiîops ovala L. 
Agropyron intermedium (fiost) 

Beauv. 
Agrostis nebulosa Boiss. et Reut. 
Alopecurus laguriformis Schur 

(] epii mari, Buqegi). 
—- pratensis L. 

*Anfhoxanthum odoratum L. (Cluj) 
Arrhenatherum elatius (L)M.etK. 
*Avena decora Janka (Cheia 

T ufcTz\ i). 
— fatua L. 
— nuda L. 
— orientalis Schreb. 
— — var. obtusata Alef. 
— — var. tristis Alef. 
— saliva L. 
— — var. grisea Kcke. 

Beckmannia erucaeformis (L) Nost. 
Boissiera bromoides tfochst. et 

Steud. 
Brachypodium silvaticum {Huds) 

R. et Sch 
Briza maxima L. 
* — media L. (Fânaţe, Cluj). 
*Bromus barcensis Simk. (Braşov) 

— brizaeîormis Fisch. et Mey. 
— macrostachys Desf, 
— racemosus L. 

Coix lacrima Jobi L. 
Cornucopiae cucullatum L. 
Cynosurus echinatus L. 
Dactylis glomerata L 
*Danthonja calycina (Vili) Rchb. 

(Fân a te, Cluj). 
Deschampsia fiexuosa (L.) Trin. 
Digitaria sanguinalis (L) Scop. 
Echinochloa crus galii (L ) R. etSch. 
Eleusine coracana Gartn. 

— indica (L.) Gartn. 
— Tocussa Fresen 

Festuca gigantea (L.) Vili 
— ovina L. 

* — xanthina R. et Sch. (Pro laz). 
*Holcus lanatus L. (Cluj). 
Hordeum disiichon L. var. nudum L. 

— — var. nutans Schubl. 
— — var. triîurcatum Schubl 
— hexastichon L% 

— var. pyramidatum Kcke, 
jubatum L. 

■— vulgare L. var nigrum W Ud. 
— — var. pallidum Ser. 
— — var. trifurcatum. 
—- zeocrithon L. 

Lagurus ovatus L. 
Lamarckia aurea (L.) Monch 
Lepturus cylindricus Trin. 
Lolium temulentum L. 
Melica altissima L. 

— — var. purpurea 
— nutans L. 
— transsilvanica Schur 

Muehlenbergia mexicana (L) Trin. 
*Nardus stricta L. (Valea ]epi¬ 

lor, B u c e g i). 
Panicum capillare L. 

— miliaceum X, 
— — văr. album 
— — var. badium 
— — var. nigrum 

Paspalum stoloniferum Bosc. 
Penlcilîaria spicata Willd. 
Phaîaris canariensis L 

— paradoxa L. 
Phleum montanum C. Koch. 
*Poa dura L. (Cluj). 

—- nemoralis L. 
Secaîe cereale X var. nivalis 
Sesîeria Heuîleriana Schur 
* — rigida fieuff. (Cheia Turzii), 
Setaria italica (L.) R. et Sch. 
Sorghum cernuum (Ard.) Most 

— halepense (L) Pers. 
— saccharatum (L.) Pers. var. 

technicum Kcke, 

— vulgare Pers. 
— — var. aethiopis Kcke. 

— *— var. nigrum 
Trisetum îlavescens (L) R. et Sch. 

■— macrotrichum Hackl 
Triticum dicoccum Schrk. 

— durum Desf. var. hordeiîorme 
Mort 

monococcum X 
— polonicum L. 
— spelta L. 
— «r- var. coeruleum Alef, 
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— vulgare (Vilii) var. compac- 
ium Kcke. 

Uniola latiîolia Michx. 
Zea cryptosperma Bonaf. 

~ curagua Molin. 
— Mays L. 
— - var. ir. lilacina dulcis 
— — — ir. rubra 
— — — cinquantino 
— — — hanganensis 
_____ oryzoides 

Irldaceae. 
Iris hungarica U/. et K. 
• - pumiia L. (Cluj). 
551 — sibirica L. (Fanate, Cluj) 

— pseudacorus L. 
* — variegata L, (Cluj). 

Juncaceae, 
*]uncus buîonius L. (Cluj) 

— glaucus L 
— lampocarpus Ehrh. 

Luzula silvatica (Muds.) Gând 

Juneagtnaceae. 
*Triglochin maritimum L (Turda'. 

Liliaceae» 
*AHium ammophiium Heuff. (Cluj . 

— ascalonicum L. 
— atropurpureum W. et K. 

— fistulosum L 
* — îlavum L. (Cheia Turului). 

— tpontanum Schmidt 
— obliquum L. 

* pallens L. (Băile Mereu- 
la ne). 

— Victorialis L 
Anthericunr ramosum L. 
Asparagus oîficinaîis L. 

— tenuiîolius Lam 
Asphodelus albuş MUL 
Funkia subcordata Spreng. 
Galtonia candicans Decne 
Hemerocallis Middendorîîii 

Trautv. et Mei;- 
*Hyacinthus leucophaeus Stev 

(Murîatlar, Dobrogea). 
*Lilium martagon L. (Cluj). 
Muscari racemosum (Lj Lam. etDC- 
Ornithogalum Boucheanum (Kth ) 

Asch. 
* — pyramidale L. (Turda). 
Polygonatum oîiicinale AU. 

— verticillatum (L.\ Alt. 
Tulipa hungarica Borb. 
•*Veratrum album L. (Valea Je~ 

pilor, Bucegi). 
— nigrum L. 

Typhaceae, 

Typha angustifolia L. 

Amarantaceae. 
Amaranius caudatus L. 

— reîroileKUS L 
— spinosus L. 

Celosia plumosa Hort. var. 
Thompson! 

Froeiichia îioridana (Nutt) Moq. 
Qomphrena decumbens Jacq: 

— globosa L. 
Anacardiaceae. 

Cotinus Coggygria Scop. 
Rhus typhina L.. 

Apocyrtaceae. 
Amsonia angustiîoiia Michx. 

— Tabernaemontana Walt 

Dicotyledoneae. 
Acanthaceae. 

Acanthus mollis L. 
Thunbergia alata Boj. 

Aceraceae, 
Acer campestre £. 

— platanoides L j 
— pseudoplatanus L 

Negundo aceroides Mnch. 

Aizoaceae. 
*Mollugo cerviana Ser. (Caracal). 
Mesembryanthemum cordifolium L 

— linguiiorme L. 
Tetragonia expansa Muvr. I 
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Araliaceae. 

Aralia spinosa L 

Asclepiadaceae, 

Asclepias syriaca L. 
Cynanchum laxum Bartl. 

— luteum Steud, 
— vincetoxicum (L). Pers. 

Dalsaminaceae. 
Impatiens balsarnina L. 

— noii tangere L. 
— scabrida DC. 

Basellaceae. 
Basella rubra L. 
tBoussingaultia baselloides H. B. 

et K. 

Begoniaceae. 
Begonia semperfloren$17,&. et Otto 

Berberidaceae, 
Berberis vulgaris L. 
Mahonia aquiîolium Nutt 

Betulaceae. 
Alnus glutinosa (L.) Gartn. 

— incana (L.) Monch 
Betula pendula Roth 

— pubescens Ehrh. 

Borraginaceae. 
Anchusa azurea M/7/. 

— oîficinalis L. 
Cerinthe minor L. 
Echinospermum consanguineum 

F. et Mey. 
* — Lappula Lehm, (Cluj1. 
*Echium rubrum Jacq. (Fanate, 

Cluj. 
— vulgare L. 

Heliotropium europaeum L. 
Liihospermum arvense L. 
Moltkia petraea (Rchb) Tratt. 
Nonnea Iuţea DC. 
Pulmonaria mollissima Kern. 

— rubra Schott 
Symphytum officinaîe L. var. fl. 

album 
— Ottomanum Eviv. (S vini ta). 
-- tuberosum L, 

Campanulaceae. 
*Campanula carpatica Jacq. 

(Schitul Jalomitâ) 
* — crsssipes Heuff. (Cazan). 

— Grossekii Heuff, 
— îamiifolia Bieb. 
— latifolfa L. 
— medium L. 
— pafula L. 
— pyramidalis L. 
— rotundifolia L. 
— sibirica L. 

Lobelia Erinus L, 
Specularia Speculum DC. 

Capparidaceae. 
Cîeome gigantea L. 

— spinosa Jacq. 

Caprifoliaceae. 
*Lonicera aîpigena L (Zârneşti). 

— tatarica L. 
Sambucus Ebulus L 

nigra L. 
— racemosa L. 

Symphoricarpus drbiculatus Monch 
— racemosus Michx. 

Viburnum Lantana L. 
— opulus L. 

Caryopfoyllaceae* 

Agrostemma Githago L 
*Cerastium banaticum (Roth.) Heuju 

(Prolaz). 
Lercheniddianurn Schuv 

— tomentosum L. 
Cucubalus baccifer L. 
Dianthus Armeria L. 

— banaficus Heuff. 
— caryophyijus L. 
— chinensis 
— compactus Kih 
— giganteus D’Uvv. 

* — gîaciaîis Haenke (] e p n 
mari, Bucefli). 

— nitidus W. et K. 
— Simonkaianus PH. 
— spiculifolius Schuv 
— tenuifolius Schuv 

Gypsophila acutifolia Fisch... * 
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elegans Bieb. 
* - petraea (Baumg.) Rchb. 

(Piatra arsă). 
— repens L. 

*Heliosperma quadriîidum (L.) 
Rchb. (Furnica) 

Lychnis coronaria {D Desv. 
Melandryum album (MiW. Garcke 
Moehringia muscosa L. 
Saponaria oîîicinalis L 
*Scleranthus annuus L. (Fân a te, 

Cluj). 
*Silene alpina (Lam.) Thom. 

(Pro laz). 
— Armeria L. 
— dubla Herb. 

* — longiîlora Ehrh. Turda). 
— nutans L 

* - otites (L) Wib. (Fân ale 
Cluj). 

— Zawadskii Herb. 
Stelîaria Holostea L. 
Tunica prolifera (L.) Scop. 

~ Saxifraga (L.) Scop. 
Viscaria vuîgaris Rohl. 

Celastraceae. 
Eyonymus europaeus L. 

— verrucosus L. 

Chenopodiaceae, 
Atriplex hortense L. 

— literale L. 
~ sagittatum Borkh. 

Axyris amarantoides L 
iieta trigyna W. et K. 
Chenopodium album L. 

— botrys L. 
foliosum (Mnch.) Asch. 

— Quinoa Willd. 
— vulvaria L. 
~~ Wolîii Simk. 

Kochia trichophyiia Stapf, 
bpinăcia oleracea L. 

■ Cistaceae» 
Helianthemum ovatum (Viu) Dun. 

. Compositae. 
Achillea crithmiîolia W. et K. 

Impatiena.1. 

— milleîolium L. (Prolaz). 
— ptarmica L. 
— Schurii Schultz-Bip. 
— tanacetifolla AU. 

Ambrosia maritima L. 
— trifida L 

Ammobium alatum R. Br. 
Anacyclus officinarum Hayne 
Andryala candidissima Desf. 

— sinuata L, 
Antennaria dioica (L) Gărtn. 
Anthemis Fussii Griseb. 
* — tinctoria L. (Braşov). 

— Triumfettii (AU) DC. 
Arctium crispum (J. Woltt) ined. 
Artemisia Absinthium L. 

— Dracunculus L. 
* — salina Willd. (T u r d a). 

— scoparia W. et K 
— vuîgaris L. 

Aster alpinus L. 
— amellus L. 

* — linosyris (L) Bernh. (T u r d a). 
— punctatus W. et K. 

* — trîpoîium L. (Someşfalău). 
Bellis perennis L. 
Bidens grandiîiora Balb- 
Brachycome iberidifolia Benth. 
Calendula arvensis L. 

— officinalis L 
Calliopsis bicolor Rchb. 
Căliistephus chinensis (£.) Nees. 
Carduus acanthoides L. 

— deîloratus L. 
~ glaucus Baumg. 
— nutans L. 

* — personala L. (P i at ra ar să). 
Carthamus lanatus L. 

— tinctorius L. 
Centaurea atropurpurea W. et K. 

— Cyanus L. pl. var. 
* — Kotschyana Heuff. (Piatră 

a rsâ). 
— spinulosa Roch. 

* — trinervia Steph. (Fân a te, 
CI ui). 

Chamaepeuce diâcantha DC. 
Chrysanthemum balsamita L 

— coccineum Willd- 
— coronarium L var. fl. pl. 
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* — -corymbosum £ (Făget* 
C 1 u j). 

—• îeucanthemum £. 
* — macrophyllum W. et R. 

(Băile Herculane). 
— Parthenium (£.) Pers. var. 

aureum Mort 
— viscosum Desf. 
— vulgare (£.) Bernh, 
— -for. crispum 

Cirsium arvense (L) Scop. 
* — erisithales Scop. (Piatra 

arsă). 
* — furiens Grisb. et Schenk 

(Turda) 
— lanceolatum (L) Scop. 
— oleraceum (£.) Scop. 

Cnicus benedictus L 
Cosmos bipînnatus Cav. 
Dimorphotheca pluvialis (£.) 

Monch 
Doronicum ausfriacum Jacq. 

— cordatum Wulf. 
Echinacea purpurea Monch. 
*Echinops banaticus Roch. 

(Orşova, A 11 io n). 
— ruihenicus Bieb. 
— sphaerocephalus l. 

Erigeron acer L. 
Eupatorium cannabinum L 
Gaillardia aristaîa Pursh. var. 

grandiîlora Mort. 
— Drummondii DC. var» Loren- 

ziana Mort. 
Guizotia abyssinica (£.) Cass 
Heljanthus annuus L 

— atrorubens L 
Helichrysum bracteatum Andr. 
Heliopsis helianthoides {L.) Swect. 
Helipterum roseum (Mook.) Benth. 
Hieracium lanatum W. et K. 

— Pav’chii Meuff. 
* — villosum Jacq. (Piatra 
, , arsă), 
mula ensiîolia L. 

— germanica L, 
— Helenium L 
~ hirta L. 
— stricta Tausch. 

Iva nanthJfoiia Nutt 

*]urinea transsilvanica Spreng. 
(Fâ naţe, Cluj). 

Lactuca sativa £. 
— vi roşa L, 

Lapsana communis L. 
Layia platyglossa A. Grap. 
Leontodon autumnalis L 
Ligularia q\anza{{L)Hoffm. 
*' — sibirica (£.) Cass. (Schitul 

Jalomi'Jâ). 
Madia sativa Mo lin. 
Matricaria Chamomilla L 
* — inodora L. (F ă g e t). 

— maritima L. 
Melampodium perfoliatum ti. B. 

el K, 
Notobasis syriaca Cass. 
Petasites hybridus (L) G. M* Sck 
Relhania sessiliflora Thunbg. 
Rhagadiolus steîiatus (£) Gărtn., 
Rudbeckia laciniata L 
Sanvitalia procumbens Lam. 
Schkuhria senecioides Nees 
Scorzonera Jacquiniana (Roch) 

Celak. 
Senecio Biebersteinii Ljndm. 

— Fuchsii Gmel 
— rupesfris W. et K. 
—- subalpinus Roch. 
— tenuifoîîus Jacq. 

*SerratuIa nitida W. el K. 
(Fân a te, Cluj). 

— radiata W. et K. 
— Woiffii Andrae 

Siegesbeckiâ orientalis L 
Silphium perfoliatum £• 
Siiybum Mariamum (L) Gărtn• 
Sogaigina trilobata (Cav.) Cass. 
Solidago aîpestris W. et R. 

— canadensis L 
Sonchus palustris L. 
Spiîanthes acmella L. 

— oleracea Jacq. 
Tagetes erecta L 

~ patula £, var. nanus Hori. 
— signata Bartl. 

Taraxacum officinale Weber 
Telekia speciosa* (SchrebJ Bau mg. 
Toi pis barbata (£.) Gărtn. 
Tragopogon pratensis £. ; 

i 
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Xanthium italicum Moretti 
~ orientale L. 
— spinosum L 

Zacintha verrucosa Gârtn. 
Zinnia elegans Jacq. 

— Haageana Regel 
— pauciflora L. 

Convolvulaceae. 
Calystegia sepium (L.) R. Br. 

— silvestris (W. et K) R. et Sch. 
Convolvulus arvensis L. 
Ipomoea violacea L, 
Pharbitis hispida Choisy 

Cornaceae* 
Cornus Mas L. 

— sanguinea L 

Crassulaceae. 
Crassula giomerata Berg. 
Sedum boloniense Lois. 

— carpaticum Reuss. 
— glaucum W. et K. 
— maximum L 
— spurium M. Bieb. 

Sempervivum arenarium Koch 

Cruciferae. 
Aîliaria officinalis Andrz. 
Alyssum Arduini Fritsch 
* — calycinum L. (Fânaţe, 

Cluj). 
— campestre L. 
— murale W. et K. 
~~ transsilvanicum Schur 

Arabis alpina L. 
— bellidifolia Jacq. 
~~ bryoides Boiss. 
— Hornungiana Schur 
— procurrens W. et K. 

Barbaraea vulgaris R. Br. 
Berleroa in cana (L) DC. 
*Bras$ica elongata Ehrh. 

(F âna{e, Clu j). 
Napus L. var. annua Koch 

— nigra (L) Koch 
Bunias orientalis h 
Xamelina microcarpa Andrz 

(Cheia Turului), 
nativa (Q Granit 

Crambe tataria Sebdk 
Diplotaxis muralis [L) DC 
Draba Aizoon Wahlenb. 

— carinthiaca Hoppe 
— Simonkaiana Jâv. 

Eruca sativa MUL 
Erysimum Cetzianum Schur 
Farsetia clypeafa (!) R. Br. 
Hesperis rnafronalis L. 
Isatis tinctoria L 
*Lepidium campesire R. Br. 

(Fâna}e, Cluj), 
* — Draba L (Fâna{e, Cluj). 

—• satîvum L 
— — var. crispum 

Lunaria biennis L. 
— rediviva L. 

Matthiola incana (L.) R, Br. 
Myagrum perfoliatum L. 
Peltaria aliiacea Jacq 
Raphanus sativus L 
Rapistrum rugosum (L.) AU 
Sinapîs alba L. 
Sisymbrium Sophia L. 

— strictissimum L. 
*Syrenia cuspidata Rchb. (Băile 

Herculane). 
Thlaspi arvense L. 
*Turritis glabra L (Făget), 

Cucurbitaceae. 
Bryonia alba L 
Citrullus Colocynthis Schrad 
Cucumis dipsaceus Ehrenbg. 
Cucurbita ficifolia Bouche 

— maxima Duch. 
— — var. turbaniformis Roem. 
— Pepo L var. ionga 
— — var. maliformis 
— — var oviformis 
— — var piriformis 
— — var. verrucosa 

Cyclanthera pedata Schrad. 
Ecballium elaterium (L.) Rich. 
Sicyos angulata L. 

Datiscaceae* 
Datisca cannabina L 

Dipsacaceae. 
Cephalaria leucantha (L,) Schrad. 
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— radiata Griseb. 
— uralensis Murr. 

Dipsacus îullonum 4. 
— laciniatus 4 
— pilosus 4. 

Hnautia drymeia Heuft 
* — longifolia W. et /<"« (Piatra 

arsă, Sin aia) 

Scabiosa atropurpurea 4. 
Succisa pratensis tfibrtch 

Elaeagnaceae* 
Eiaeagnus multiîlora Thunb. 

Ericaceae, 
Rhododendron hirsutum 4 

Euphorbiaceae, 
Euphorbia Gerardiana Jacq. 

— mehadiensis Kit 
— Myrsinites 4. 
— polychroma Kevn. 
— salicifolia ttost 

Ricinus communis L. 
— — var. atrosanguineus 4 

Gentianaceae. 
Gentiana asciepiadea 4. 

— cruciata 4. 
— Iuţea L, 
— pannonica Scop. 
— phlogifolia Schoft 

Geraniaceae. 
Ero diurn gruinum (I.) L’Hent 
*Geranium alpestre Schur (Schi- 
.. . tul Jalomiţa) 

— dissectum L. 
— macrorrhizum 4. 

* — phaeum 4. (Cluj), 
— pratense 4. 
— pusillum 4. 
— Robertianum 4. 

Globuîariaceae* 
Globuiaria Willkommii Nym. 

Guttiferae. 
Hypericum alpinum Viii 

— perforatum 4. 
^ quadrangulura 4 . 

Halorrhagidaceae. 
Halorrhagis elata A. Curm. 

Hippocastanaceae. 
Aesculus hippocastanum 4. 

Hydrophyllaceae. 
Nemophila maculata Benth. 
Phacelia bipinnatiîida Michx. 

— congesta Hook. 

Labiatae. 
*Ajuga Laxmanni (4.) Benth. 

(Fânaje Cluj), 
— reptans 4. 

Amethystea coeruîea 4. 
Ballota nigra 4. 
Betonica officinalis 4. 
Brunella vulgarîs 4. 
Dracocephaîum austriacum 4, 

(Cheia Turzii). 
— Moldaviea 4. 

Elsholtzia cristata Willd. 
Gaîeopsis Ladanum 4. 
Hyssopus officinalis 4. 
Lophanthus anisatus Benth. 
Lycopus europaeus 4, 
Marrubium candidissimum 4. 

— remotum Kit. 
—- vulgare L. 

Melissa officinalis 4. 
Moluceila laevis 4. 
Monarda fistulosa 4. 
Nepeta nuda 4. 
Ocimum Basi-licum 4. 

— Campechianum PAUL 
Origanum vulgare 4. 
Perilla ocimoides 4. 
Physostegia virginiana Benth. 
Sal via Aethiopis 4, 

— argentea 4, 
* — austriaca Jacq. (rainaie, 

— cleistogama Z3c Barţ/ et Pălit 
— coccinea 4. 

gîutinosa 4. 
— horminum 4. 
— nutans 4. 
—- — var. fl. roseo 
— officinalis 4. 
— Sclarea 4 O 
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- silvestris £. 
- splendens Ker-GawL 
- tiliaeîolia Vahi 
- transsilvanica Schur 

* - verticilîataL. (Fanate, Cluj). 
Salureia hortensis L. 
- intermedia (Bau mg.) J. Wag. 
- montana L. 

Scutellaria aîtissima £. 
Sphacele subhastata Benth. 
ŞtachyŞ/ menthaeîolia l//s. 
- reda I. 
- silvatica I. 

Teucrium Botrys L. 
- Chamaedrys £. 
- montanum £. 

Ziziphora capitala £. 

Leguminoase, 
Amorpha îructicosa £, 
Anthyllis vulneraria £. 
Astragalus galegiformis £. 
* - glycyphyllos £. (Făget, 
, Cluj). 
- monspessulanusL. (Fanate, 

„ Cluj). 
Caragana arborescens Lam. 
Cicer arietinum £. 
Colutea orientalis Lam. 
Cytisus elongatus U£ et /C 
- leiocarpus Kevn. 
- scoparius (L.) Lk. 

Desmodium canadense (I.) DC 
Qalega oîficinalis £. 
*Genista saglttaliS; L. (Fanate, 

Cluj). 
~ tinctoria £. 

Giycine hispida (Mom/z) Maxim. 
Glycyrrhiza echinata £. 
Laburnum anagyroides Medic. 
Lathyrus laevigatus (IV- et /C) 

Fvitsch 
— Nissolia L. 

saîivus £ 
- silvestris L. var. îl. albo. 
- transsilvanicus (Spreng.)Rchb 
- vernus (£.) Bernh. 

Lotus tenuis U/. et /C 
Lupinuş albuş £. 

perennis L. 
Medicago sativa L: 

Meliiotus ofîicinalis (£.) Lam. 
Ononis spinosa £. 
*Oxytropis pilosa DC. (Fân a te, 

Cluj'. 
Petteria ramentacea (Sieber) Fresl. 
Phaseolus multiîîorus U/zY/g. 

. vuîgaris £. 
— — var. nanus 

Pisum sativum L. 
*Psoraleabituminosa£.(Dob rog ea 
Robinia pseudacacia £. 
Triîolium arvense £. 

— pratense £. 
Trigonella coerulea f£.) Ser. 

— Foenum-graecum £ 
Vicia Cracca £. 

— Faba L. 

Linaceae. 

Linum austriacum £. 
— usitatissimum £. 

Loasaceae. 
Blumenbachia Hieronymî Orb. 

— insignis Schvad 

Loganlaeeae. 
Buddleia curviflora tiook. et Ar/r. 

— variabilis liemsl. 
-var. Veitchiana. 

Loranthaceae. 
Viseum album £. 

Lythraceae* 

Cuphea viscosissima Jacq. . 
*Lythrum Salicaria £. (CIup- 

— virgatum £. 

Maîvaceae. 
Abutilon Regnellii M/g. 
Althaea cannabina £. 

— ofîicinalis £• 
— paîiida U/ et K. 

Anoda hastata Caz;. 
Hibiscus syriacus L. 

—- Trionum £. 
Kitaibelia vitiîolia Willd. 
Malope triîida Caz;, var, grandiflora. 
Napaea dioica L. 
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Martyniaceae. 
Martynia lulea Undi 

— proboscidea Glox- 

Moraceae. 
Cannabis saliva L, 
Humulus japonicus S/e/?. el Zucc- 

— Lupulus £. 

Myricaceae. 
Myrica eerifera £. 

Myrsinaceae. 
Maesa argenlea U/a//. 

Nyctaginaceae. 
Mirabilis dichotoma £. 

~ Jalapa £. 
Oxybaphus nyclagineus Sweet 

Oenotheraceae. 
Clarkîa elegans Dougl 

— pulchella Pursh- 
Epilobium angusliîolium £, 

— hirsutum £. 
Gaura biennîs L. 
Lopezia racemosa Cav. 
Oenolhera amoena Lehm- 

— biennis L. 
■— densiflora Undi 
— purpurea Ct/r/. 

Oleaceae. 
Fraxinus excelsior L, 
Ligusirum vulgare L. 
Syringa Josikaea Jacq. f. 

— vuîgaris L. 

Oxaildaceae, 
Oxalis corrsiculala L. 

— slricla L. 

Papaveraceae, 
Chelidonium majus L. 
Corydalis cava (I.) Schw, el K. 

— ophiocarpa//ooĂr./. ef Thoms. 
— solida (L) Su>, 

Glaucium îlavum Cvantz 
Papaver orienlaîe I. 

t-Hboeas L. 
— somnilerum £. var. îl. pl.. .. 

Phytoîaccaceâe. 
Phylolacca acinosa Roxbg. 

— decandra L 
Rivina humilis L. 

Pittosporaceae. 
Piltosporum undulatum Veni 

Pîantaginaceae. 
•Plantago argenlea Chain- 

(Fânafe, Cbj). 
— lanceolala L 
— major L 
— media L. 
— ramosa (Gilib.) Asch. 

* — Schwarzenbergiana Schur 
(Turda.) 

* — ienuiflora W- elK. (Brăila) 

Plumbagmaceae. 
Goniolimon lataricum (L) Boiss. 
Slaiice Gmelini Willd. 

Poiemoniaceae. 
Gilia capilala Dougl, 

— densiflora Benth- 
— lulea Steud. 
— tricolor Benth. 

Ipomopsis elegans Lindl- 
Phlox Drummondii Hook. 
Polemonium coeruleum L- 

Polygonaceae. 
Emex spinosa Campd. 
Fagopyrum esculentum Monch. 

— lataricum (A) Gartn. 
Polygonum avicuîare L. 

— Bistorta L 
T: capitatum- D- Don■ 

— convolvuius L. 
— orientale L- 
— tinclorium Alt 

Rheum paîmalum L- 
— Rhaponticum L 

Rumex aîpinus L. 
-- arifolius L 
— conferlus Willd- 
— crispus L. 
—- limosus ThuilL • 
— oblusifolius L. var. agrestis 

frm> 
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£- ^ var. silveslris 
_Fries, 

— Patientia L, 
— vesicarius L 

Portulacaceae. 
Portulaca oleracea L, var. sativa DC. 

Primulaceae» 
Androsace septentrionaiis L 
* Cortusa Matthioli L, (Peştera 

Ialomiţa). 
Lysimachia punctata L. 

— vulgaris L. 
Primula acauîis L. 
* — carpatica Griseb. (Peştera 

Ialomiţa.) 
Columnae Ten. 

— elatior (L.) Jacq. 
— leucophylla Pax 
— iongiîlora A//. 

Ranimculaceae. 
Aconitum moldavicum Tfacq. 
Adonis hybrida J. Wolff 

— vernalis L. 
Anemone montana Hoppe 

— patens L. 
Aquiiegia vulgaris L. 
Clematis recta L 

— Vitalba L. 
— V.ticella L. 

Delphinium Ajacis L. 
— Consolida L. 

* — eiatum L. (Obârşia Iato¬ 
mi tei.) 

— hybridum Steph. 
Heileborus Baumgartenii Kovâcs 

— viridis L. 
Paeonia tenuifolia L. 
Ranunculus aconitifolius L. 

— auricomus L, 
— montanus Willd. 

polyanthemos L. 
— repens L. 
— Thora L. 

*Thalictrum aquilegifolium L. 
(Fânaţe, CIuj), 

~~ slaucum Desf. 

Rhamnaceae, 
Rhamnus cathartica L. 

dahurica Pali 

Rosaceae. 
Agrimonia Eupatoria L. 
Alchemilla vulgaris L. 
Amelanchier canadensis Medic- 
Aruncus silvester Kostei 
Cotoneaster horizontalis Decne. 

— integerrima Medic, 
— Simonsii Hort 
— tomentosa Undi 

Crataegus coccinea L. 
I — oxyacantha L. 

Filipendula Ulmaria (L.) Maxim. 
Geum macrophyilum Willd. 
* ~ montanum L (Jepiî mari.) 

— rivale L. 
— urbanum L. 

Mespiius germanica L. 
Physocarpus opuîifolius (L.) Raf. 
Potentilla argentea L. 

— chrysantha Treik 
— recta L. 

Potentilla rupestris L. 
Prunus spinosa L. 
Roşa adenophora Kit 

— arvensis Muds. 
— canina l. 
— centiîolia L. 
— gallica L. 
— Gizeliae Borb. 
— incana Kit. 
“ Jundzillii Bess. 
— spinosisSima L. 

Rubus odoratus L. 
Sanguisorba muricata (Spach) 

Gr emil* 
— oîficinalis L 

Sorbaria sorbifolia (L) A. Br. 
Sorbus aucuparia L. 
Spiraea callosa Wall. 

— salicifolia L. 
— ulmiîolia Scop. 

Ulmaria palustris Mopch. 

Rubiaceae. 

Asperula capitala Kit. 
* — glauca (L.) Bess. var. stric- 

tissima Schuv (Fanale, C1 uj). 
Crucianella angustiîolia L. 
Galium Aparine L. 

— fiavicans Borb, 



* — purpureum L. (Prolaz). 
— Schultesii Vest. 

Phyllis nobla L. 

Rutaceae, 
Pielea trifoliata L 
Ruta graveolens L, 

Saxifragaceae. 
Bergenia crassifolia (ZJ Engl. 
Deutzia scabra Thunb. 
Heuchera S3nguinea Engelm. 
Parnassia palustris L. 
Peltiphyllum peltatum (Torr.) Engl 
Philadelphus coronarius L. 
Ribes alpinum L. 
Saxifraga aizoides L. 

— Alzoon Jacq. 
. -rrr aspera L. 

— cuneiîolia L. 
*' demissa Schott et Ky. 

(Schitul I alomiţa). 
— heucherifolia Griseb.et Schenk 
— hypnoides L 
“ luteo-vîridis Schott 
— muscoides Wutf. 
— rotundiîolia L 

Tellima grandiflora R. Bv. 

Scrophuîariaceae. 
Antirrhinum majus L. 

— Oronlium L. 
Collinsia bicolor Benth. 
*Digitalis ambigua Mure. (Cheia 

Turului). | 
; ferruginea L. 

— Iuţea L 
— purpurea L. 

Hebenstreitia dentata L. 
Linaria Cymbalaria \L) MUL 
“ maroccana Hook. var. hybrd. 

Mort. 
— viscida Monch 

Maurandia antirrhiniflora Wilîd. 
Mimulus cardinaîis Dougl 

— guttatus DC. 
r- moşchatus Dougl 

Nemesia îloribunda Lehm. 
Pentstemon laevigatus Ait. 
*RhinantKus major Ehrh. (Fânaje, 

Cluj.) 

Scrophularia Ehrharti Stev. 
lasiocauH^ Schuv 

— Scopolii Moppe 
Verbascum Blattaria L■ 

— nigrum L. 
— phlomoldes L. 
— speciosum Schrad. 

Veronica Bachoîeni Heuft 
— crirVita W. et K. 
— genbanoides Vahl 
— sibirica L. 
-- spicata L. 

Solanaceae. 

Browallia speciosa Hook. 
Capsicum annuum L. var longum 

DC. 
Datura ferox 'L. 

— inermis Jacq. 
— Stramonium L. 
— ' var. Tatula ,L. 

*Hyoscyamus niger L. (Fân a te, 
Cluj.) 

Lycium halimiîolium Miîl. 
Lycopersicum piriîorme Dun. 

— racemigerum Lange 
Nicandra physaloides (L) Gărtn* 
Nicotiana alata Lk. et Otto. 

— glauca R- Grah. 
— Langsdorffii Weinm. 
— paniculata L. 
— petiolaris Schlecht 
— rustica L 
— Sanderae Mort 
— silyestris Comes et Speg. 
H- suaveolens Lehm. 
— Tabacum L. 
— — var. augustifoîia mul 

— var. havanensis Mort. 
— - var. macrophylla 
atunia hybrida Mort 
lysalis peruviana L. 
— phiiadeiphica Lam> 
îracha Yaltomata Schlecht 
:opolia carniolica Jacq- 
>lanum aethiopicum L. 
— calophyîlum Bitt. 
— capsicastrum Lk. 
— citrullîfolium A. Br> 



-r. QWo Raddi. 
- gumeense Lam. 
- Melongena L 
- nigrum L 
- viilosum Lam. 

Staphyleaceae» 

Staphylea pinnaîa L. 

Thymelaeaceae. 

Daphne Mezereum L , . .. 

Tiliaceae. 

Corchorus crenata S. et Z. 
“ oiitorius L. 

Tilia cordata M/7/. 

Tropaeolaceae. 

Tropaeoium majus L. 

Umbelliferae. 
Aegopodium Podagraria L. 
Aethusa CYnapium L. 
Ammi majus L, 
Anethum graveolens I. 
Anthriscus cereîolium (L.) fioffm. 
Archangelica ofîicinalis fioffm. 
Astrantia major L 

— transsiivanica 5c/mr 
Bupleurum falcatum L. 

— rotundifolium I. 
Carum Carvi I. 
Chaerophyllum aromaticum I 

~~ bulbosum L. 
7“ hirsutum I. 

Cnidium silaifoîium (Jacq.) Simk. 
Coriandrum sativum Z. 
Baucus Carota L, 
Eryîigium paimatum Pane. et l//s. 

— planum L. 
Ferula Heufîelii Griseb. 
Feruîago silvatica (Boss.) Rchb. 
roeniculum vulgare M/7/, 
neracleum barbaîum ledeb. 

~~ giganteum Fisch. 

■ — •Sphondylium -L. - ; : 
Myrrhis odoraia (I.). Sero/i. .; 
Orlaya grandiflora' fioffm. 
Pastinaca saliva L. 
Peucedanum„ Rochelianum //e/zf/. 
Pimpinella Ânisum L. 

; —• Saxifraga 
Scandix macrorrhyncha C. /\. Me^. 

— Pecten-veneris I. 
*Seseli glaucum Z. (Cheia Tu¬ 

rului). 
— globifebum l//s. 
— gracile W- et K. 

* — rigidum W> et K. (P r o 1 a z). 
Siler trilobum Jacq* 
Sium. sisarum- Z. 
Tommasinia verticillaris (Z.) Bevtol 
Toriliş nodosa (I.) Gartn. 
* Trinia Kitaibelii Bieb. (Fânaje, 

Cluj). 

Ulmaceae. 
Celtis australie L, 

Urticaceae. 
■ 

\ Parietaria ofîicinalis Z. 
I Urtica dioica L. 

Valerianaceăe. 
Cenlranthus ruber L. 
Valeriana ofîicinalis L. 

— sambuciîolia M/Ar. 
— simpliciîolia [Rchb) Kobath. 

Vaierianella coronata (L)DC. 
— locusta (.L) Betcke. 

Verbenaceae. 
Verbena hybrida Mort 

— ofîicinalis L. 

Wiotaceae» 
Viola ]ooi Janka. 

— tricolor L. var. maxima 

Witaceae* 
Parthenocissus quinqueîolia (L.) 

Planch. 
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Lista seminţelor dorite se va 
trimite până la 25 Februarie 1923. 

Les listes des semences d4si- 
râes devront etre envoyees avant 
le 25 fevrier 1923. 

Cluj {România), Decemvrie 1922. 

Proi Dr. AL Borza 
Directorul grădinii. — Directeur du jardin. 

C. Oiirtler Gh. Filip 
Şeful de eulturâ. — Inspecteur du Jafdrn. Şef grădinar. * Jardinier en chef. 

A la Direction 

du Jardin Botanique de l’Universite 

Clu) 
Imprime. Str. Regală 28 

Roumanie. 
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